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PENGA}..{TAR PENERBIT

Al Hamdulillohi Rabbil 'Alamiinmerupakan ungkapan yang tepat

w6uk mengekspresikan rasa syukur kami kepada Allah Azza wa Jalla

atas rampungnya proses terjemah dan pengeditan kitab tafsir Ath-Thobari

ini. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada manusia pilihan dan

panutanumat, Mutrammad sAW, keluarganya, para sahabatrya serta or-

ang-or,mg yang mengiktrti j ej ak mereka"

Perkembanganbutctr-bulartafsirmemangtidak sedahsyatperkembangan

buku-buku fikih yang dimiliki oleh setiap madzhab. Di Indonseia sendiri

ulama-ulama yang brkecimpung dalam ilmu ini masih terbilang l*gkq

sehingga karya-karya dalam bidang tafsir pur masih dapat dihiung oleh jari

Dari sini kami berinisiatif untuk memberikan sumbangsih peneriematran

kitab tafsir Jami'Al Bayan an Th'wil Ayi Al Qur'an karya imam besar,

Ibnu Jarir Ath-Thabaxi, yang kami dedikasikan untuk masyakat muslim

Indonesia, agar kita dapat membaca dan memahami maksud dao tujuan

FirmanAllahmelalui buahpemikiran sang Imam be.sar ini.

Dalam edisi terjematr ini pertu diketahui oleh para pe,mbaca' bahwa tidak

semua syair dalam kitab ini kami masukan dalam edisi terjemahny4 hal itu

kariri lalcukan untuk menyederhanakan penjelasan agar terfokus kepada

masatah p€nafsiran dan penahuilan ayat-ayat'

Akhimya, l<ami mengfuarapt<an saran dan laitik dai beftagai pihak rnrtft

perbaikan dan kesempurnaan karya berharga ini. KepadaAllah jua kami

berharap, semoga upaya ini mendapatkan penilaian yang baik di sisi-Nya

Amirl

Jakarta, September 2007

PustakaAzzam
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"senrngguhny d or (mg. or (mg y d*g nwmb aw a bedta botwg
itu adalah ilmi golorrganl<anru iuga. Janganlaht rrrr"Uiri

bahwa bqita bolwng iat km* bagi kanu batil<$J io adalah
laik bagi kanru. ri@-@ seseorcmg ilari mqela nendapu
balasan ilmi ilosa yMJg a*erialrnuvy* Dan siapa di mrtsra

msel<a yang n:rrrtgwrtilbagiorrr yang tobou dalfrnr
pe*yi,,'anb,,it,,bo}-tgitubaginyaaitzabyarrgbesar],

(Qs. An Nuur lz4lz lll

Hr4il';H.ffif-fr"fr1,#8fr:,;W;*V @esunggunnya orangorung yang membawo berito bohong itu
adalah dari golongan kamu jugo ranganlah kanu kira bahwa
berita bohong itu buruh bagi kama bahkan ia adalah baih bagi
kamu ritp-fi.ap seseorang dari mereka mendapat balasan dari dosa
yang dikerjakannya Dan siapa di antara mereka yang mcngambil
bagian yang terbesar dolam penyiaran berita bohong ita baginya
adzab yang besar)

Maksud ayat di atas adalatr, Allah Ta'alaberfirman, ,lMereka

yang datang dengan membawa kebohongan dan kedustaan ki#
?#r#yi'iT#ff#:f ;:#;;tr:;"*il,i.^#fuff
bohong itu buruk bagi kamu bahtran ia adalah baik bagi kamu,.
Janganlah kamu mengira apayangmereka bawa berupa berita bohong
adalah kejelekan bagimu di sisi Allah dan di sisi manusia, akan t""pt



Srate".f*ar

berita itu addah kebaikan di sisi Atlah dan orang-orang beriman,

karena hal itu sebagai kafarah bagi yang dituduh, dan menunjukkan
kanrciannya dari hal-hal yang mereka tuduhkan, serta Allatr jadikan

baginya jalan keluar."

niutatan, 'Maksud firman-Ny4 k'^**t1;:6fi il
'&swrgttlurya orang-orang yang membau,a berita bohong itu adalah
doi golongot komu juga', adalah, tidak ada yang menanakan diri
mereka kecuali Hasan bin Tsabit, Misthah bin Atsatsah, dan Hamnah

binti Jahsy. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

25933. Abful Wilits bin Abdush-Shamad menceritakan kepada lomi,
'ia bed(e: Bapaklnr menceritakan k€pada l<ami ia berkata
Abm Al Atbat menceritakan kepada kami, ia bertata: HiEnarn

bin Urqrah menceritakan kepada l<ami dari Urwah bahwa dia

menulis surat kepada AMul l\4alik bin Marwan: IGmu telah

maulis kepadaku dan bertaqrat€ntang merekayang membawa

Uedra bohong sebagaimana firman-Nya, i;**jeu$il,
*74 "&strtgguhrrya orang-orang yetg membau,a berrta

bolong itu adaloh dui golongm kanru juga" Tidak ada yang

disebrt narnanya di antara me,reka kecuali Hasan bin Tsabit,

Msthah bin Atsatsab, dan tlanrnah binti Jahsy. Aku tidak
mengehhui )'ang lainnya Mereka adalah satu kelompok,

sefagaimaqa difimankan oleh Allah.t

25934. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkafa: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj

Egea&ku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allatr

k--r#*t;;Lr$'i,y"rorgmembowaberitabohongitu
adolah dari golongan kannu juga," ia berkata "Mereka
adalah orang-orang yang berada dalam peristiwa Aisyatr.

IbnuJuraij berkata: Ibnu Abbas berkatatentang firman Allah,

t lbnu Alhiyyah dalan. At Muhurar At Wajb (4tl6g) dan Al Qurthubi dalam
ta8irnya(1200).
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ffif" 96$ ie u$ n4" r*s membawa beritl bohong iu
'oaaon dui golongan kotttu iuga." Mereka adalah orang-

omng yang menyebarkan berita bohong tentang Aisfab' yaitu

AMullah bin Ubay (y-g mengambil bagian terbesar), Hasan

bin Tsabit, Msthab' dan tlamnah binti Jahsy''z

25935. Aku diberitahu dad Al Husain bin Al Faraj, ia berkata':Aku

mendengar Abu Muadz berkata: Ubaid memteritallrkan

Hffiff;;"Hff'offi,^'#flffi;?.ffit
,,sesunggulmya or(mg-orang yang membau,a berita bohong

itu adalah doi golongan kanu iuga." Ia berkata' "Mereka

adalah omng-orang yang berkata bohong dan dusta terhadap

Aisyah."

25936. Yunus menceritakan kepadaktr,. ia berkata- Ibnu wahab

memberitahnkanUW$,.,W,.r-?.W-?:",TL,H?
te.nJa*q firryn lur"b' &1 fr|;#$ #47#,*t1i*ki;*A*i&r.$iy
'K 7'; & "sesuiggulurya orung-orang yang merhbawa

berita bohong itu gdalah dqri golongan kamu iuga'

Jangaalah kontu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi

kamu bahlcan ia adalah baik bagi kamu," ia berkata, "Berita

bohong yang mereka katakan itu kejelekarrnya adalah bagi

diri mereka sendfui, dan di antara mereka ada yang tidak

mengatakan tapi hanya mendengarkan, maka Allah

mengecam mereka- kili pertaml. dalam hal ini AUah

ffi;; z ; i Sl f, ;;3$k'* .ity ;i;;$ ig
'13 ."Srrunggufurya orang'orang yang membanta berita

bohong itu adatah dori golongan kamu iuga' Janganlah

kamu Hra balwa,berita bolang itu buruk bagi kontu 9.*kg*
ia adalah baik bagi kannu." Kemudian berfirmaq -r, 6Jl!,

Abu Ja'frr An-Nuhas drdraa Ma'oi Al Qtt'a (3/508)'

Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masb (6/19) dengan lafrztr yang semisal.
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'# $'e fr'fr, ',ij$"o*, siapa di antoa mereka vang
niengambil bagian yong terbeso dalam penyiaran berita

bohong itu baginya adzab yang bestr.'r

Fiman-Nya: ;{ 'u 6<1 e f;, ,f,/ &t?S "rrq-rrop
seseorang dfii mereka mendqat balasut dfri fusa yang

dikcrjakomya." Maksudnya adalalL setiap orang dari mereka yang

mendatangkan berita bohong kepada Aisyah akan mendapatkan

balasan dari perbuatan dosanya, dengan keikutsertaannya

mendatangkan berita bohong tersebut ffi,q-. AMutlah bin Llbay.

Fiman-Ny ^, 
'&l:fu$"fif "Don siqa di antoa merekn

yang mengambil bagian yang terbeso." Maksudnya adalalL dan yang

pding besar (perannya) dalarn membawa berita dusta dan kebohongan

itu di antara mereka adalah orang yang mulai menyebarkan berita itu.

Dan, y.ang berpendapat demikian aaaan:

25937. Akq diberitahu dari Al Husai& ia berkata: Aku mendengar

Abu Mtradz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia
',"berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berlota tentang

firman Allah, '&';K$$l"Oon siap di auua mereka

yang mengambil bagian yang terbestr," ia berkat4

"Maksudnya adalah yang pertama kali mulai menyebarkan

berita bohong itu.'5

25938. Muharnmad, bin Amru menceritakan t"praan, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits me,nceritakan

kepadakrl ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, tentang firman Allab f4#
"Adolah dori golongan kanu juga," ia berkata, "Met€ka

n Tidak kami temul€n di antara literatn yang lcami miliki.5 lbnu Abu Hatim dalam tafsinrya (812545).



adalah sahabat AMullah bin Ubay bin Salul,

Hasan.'r

TCstuArtv7lrrrDrai

Misthahm, dan

Abu Ja'fer berkrta: Baginya anzab Allah yang sangat pedih

'*'ffi**"^ qira'at pada ryra^ ',|$.urvoritaq ahli

qira'at dari penjunr kota membacanya ',i$. d^gu'T"?boi harakat
-tusranpada 

huruf kfif.ltamidAl Araj membacanya 011$ 7 maknanya

adalah, dan yang mengambil bagian terbesar'

Duaqira'attersebutyangpalingtepatadalahqira'atmayoritas
qari, darip""j*,, kota, yaitu memberi bafakat kasrah pada hunrf tal
Itn karena adanya ijma'yatgdapat dijadikan huiiatr, q #i dengan

harakat kasrah merupakan bentuk mosMq dari r#31 yang b€rarti

perkara Sedangkan tafazh $r dengaq mernberi hirakat dlammah

pada hnruf kafl1,i}mral(Ilape6ralian dan nasab, seperti perkataan ij
cf iaadalah sesePuhnYa

I,.fa^;3i Aafam ayat ini maknanya adalah seperti yahg telah

kami jelaskan, yaitu ba,gan terbesal dala6 kebohongan datt dosa. Jika

demikian maknany4 maka membaca hrrtrf ,ta/dengan kasrah adatah

qira,at yang fasih dan tepat, meskipun {engan memberi haralGt

dhammah maknanya daPat difahar.ri.

Ahli tal$ril berbeda pendapat tentang makna finnan Allah,

#';;6-:ii"1t "Dan siapa di antara mereka yang mengambil

bigriiy""g terbesm." Sebagian ulama berpendapat bahwa ia adala5

Hasan bin Tsabit. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

As-suyrthi dalam Ad-Dun Al Marrtstr (6/156), menisbatkannya.kepada Ibgt-[a3y[b4 
" 

AMu bin Hami4 dan Ibnu Al_Mgndzir, Ath-Thab'rani dari Mujhi4

eUo inm .4"-N,rn^ dalam Ma'ani Al Qrr'an Ql5O7) dcngan lafazh yang

.".ir"f dari Adh-Dhahhalq ia bet'kat4 "Mereka adalah yang mengahkan

kebohongalr kePada AisYah."

,ri.u*i u_Ltri,Abu Raja., dan Al A,masn semuanya membacanya.rr a-
menrpatcau uacaan yang muawath. Lihar Al Muhrru Al waiib (41170).
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25939. Al Hasan bin Qaz'atr menceritakan kepada kami, ia berkata:
Maslamah bin Alqamah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Amir, bahwa
Aisyah berkata *Aku tidak pernatr mendengar syair yang
lebih baik dari syair. Hasan bin Tsabit, dan aku tidak
membayangkan apa pun kecuali aku mohonkan baginya
surgq yaitu perkataannya kepada Abi SuSan:

'e +t $3.1|.r'r; it;,:t'1t., a it * :

:6.d'di i3A l,r"4t v,r;.t,d;;
*.* y i:A,;.a. .ivirr i):"4.t,s1J. :

'Kamu murlra terltadap Mulnmmad dan aht akan meladeni
. atas namanya.

Di sisi Allah hal tersebut mendapat ganjaran.

Sesungguhnya Bapakht, orang tuaht, dan harta bendaht,
untuk lccmuliaan Muhammad adalah sebagai petindung.

Apakah lramu melecehkannya sementara kami tidakpernah
' mencuhtpinya samo sekali?

Matra lrcjelelcnn lcalian berdua untuk kcbaiknn rralian berdua
adalah sebagai penebus.

Lisan teramat tajam, namun tidak mengandung aib sedikit
pun, dan sungguh lautht tidakpernah menjadi keruh karena

suatu bencana'."

Lalu dikatakan kepada Aisyah, "Wahai Ummul Mukminin,
bukankah ini termasvk laghwun (perbuatan yang sia-sia)?',
Aisyah berkata, "Bukan, akan tetapi yang termas* laghwun

,,*-€ tiqtt {Ly i6, & #,i-d
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adalah syair yang berbicara tentang wanita'" H\W;
uAkan tetapi bukankah Allah berfirman' :i'&';;5-$i.tlft
,&LlL-,Dan siapa di antqa mereka yang mengambil

fisi* lnng terbesu dalam penyioan berita bohong in
baginyaadzabyangbesar,.,Aisyalrberkate..Bukankahdia
tetatr mendapatkan siksa yang besar? Bukankah matrurya

25940. Ibnu Basyar menceritakan kepada kami,'ia. berkata:

Mu'ammat menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Sufran

menceritakan kepada l(ami dari syubah, dari Sulaiman" dari

Abu Adh-Dhuha, dari vtasnrq, ia berkata: Ketika aku berada

di nrrrah Aisyah, masuklatr Hasan bin Tsabit. Alnr' lalu

diperintahkan oleh Aisyah trntuk memberikan bantal

kepadanya maka al(u berikan bantal tersebut. Setelah keluar,

akubertanya,..Kenapaengkauperlakrrkansepertiihr,
sedangkan Allah telah berfirman tentangnya dul1gr Wry;
Nya?'; Aisyatr menj awab, *Atlah berfirman,'i1 d;5.Jlj'slb
,EL:T" 5 'Don siapa di antara mereka yang mengambil

tisian yang terbesar dalam penyiman berita bohong itu

bagtnya adzab yang besar,' bukankah dia tela}r buta, dan

semoga Allah menjadikan kebutaannya itu sebagai siksa yang

sangat besar."e

25941. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Abu Adi menceritakan kepada kami dari

Syubah, dari Sulaiman, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq'

ia berkata, "Hasan bin Tsabit masuk ke nrmah Aisyah,

kemudian melantunkan bait syairnya berilart ini:

Ibnu Ikrsir dalam tafsirnya (10/l9l), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6119),

danAs-supthi dalamAd-Durr Al Ma*sur (6/158)'

Al Qurthubi dalam tafsimya(12D0).

t
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f.trtt l; n,;?,"V,
"Engkau berada pada waWu pagi dalan kcadaan lapm dori

dogrng-dagtng mereka yang lupa. "to

AiExah lalu berkatao "Sedangkan kamu tidak sryerti itu." Aku
katakan, "Engkau merrbiarkan orang ini masuk ke dalam

nrmatmtu sedangkan Allah telafr berfirman tentang Ar" 6it
'&';;S.Jyj'Dan siapa di antara mereka yang menganbil

bagian yang terbesar'." Aisyah berkata "Adakah siksa yang

lebih pedih dari kebutaan?" Ia berkat4 iDahulu dia membela

Rasulullah.SAW.utt

25942. Muhammad bin Utsman Al Wasithi menceritakan kepadakrl
ia berkata: Jdfar bin Aun menceritakan kepadaku, dari
Mu'alla bin Irfan, dari Muhammad bin AMullah bin Jahsy, ia
berkata: Aisyatr dan Zairrab p€rnah saling membanggakan

diri. Taenzb berkata, "Perintah pemifaUntu turun dari
' - langi1." Aisyah berkata, "Telah diturunkan dalam kitab-Nya

t€nt8ng alasanku ketika Ibnu Mu'attrthal me,mbawaktr dalam
tunggangannya" T.asnab berkata, "Apa yang kamu ucapkan

ketika kamu mengendarainya?" Aisyah berkata" uAku

t0 Ini menrpakan bagian bait syair yang diucapkannya ketika pembukaaa Mal&ah.
Permulaan bait ryair tersebw yaitu:

,* riy,titt jy,r1rrigratr'c'ril*
o{t sarjlygl i,fi-Li,n'u'rUt

Lihd.A*Diwot(l/I8).
Nftkna lorfazh 4g yakni, seseorang tidak akan dicela. I.afrr .11lrl merupakan

b€Nr0kjamak dari ultr; yaitu orang suci yang jauh dari p€rbuatan jelek.
tt m- Al Bukhari dalam pembahasan tentang pep€rangan (41/16), Al Baghawi

dalam Ma'alim At-Taruil (41182), dan A&-Dzahabi dalamAsSgr.a. Al A'lant An-
Nubala'Qll6l).
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mengucapkan hasbiyatlahtt wuritmal wakilt" Tjlonab berkata,

"Engkau telah mengrrcapkan kalimat kaum mukmin'" t2

Ahli talo,il lainnya berpendapat batrwa ia adalah Abdutlah bin

Utai bin Salul. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

25943. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

[Jsemah menceritakan kaada kami dali Hisyam bin ufiralL

dari bapaknya, dari Aisyalu ia berkata "orang yang berbicara

tentang berita bohong itu adalah AMullah bin ubay bin

Salul,simunafik,yangmembisik-bisikkandan
mengumpulkan merekA dan diatah yang mengambil bagian

terbesar dalam berita itu. DeNnikian jwa Msthah dan Hasan

bin Tsabit."r3

2594p,. Suryan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad

bin Basyr menceritakan kepada kami, iaberkata: Muhammad

bin Amr menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Yahya bin

AMurratrman.bin Hathib menceritakan kepada katri dari

Alqanrah bin waqqash dan yang lainnya, mereka berkata:

Aisyatr b€rkat4 "orang yang berperan besar (dalatn

menyebarkan berits bohong itu) adalah AMullah bin ubay

bin Salul, dialah yaog mengumpulkan orang-orang di

rumahnY4ntr

25945. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhaurmad bin Tsaur menceritakan kepada kami

dari Ma'mar, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin Zubair,

Sa'id bin Al Musalryib, Alqamah bin Waqqash dan

t2

l3

Ibnu t&rsir dalam tafsirnya (10/1t9, 190) dan As-tuyuthi Mlam Ad-Drn Al
Mantsu (6/156).
Ibnu Abu I{ad; dahm tafsirnya (8D545), Al Mawardi dalam An-Nuka 1*a Al
uw, glEo) deirgan sedikit peoeaaan lafirh, Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil (4tl8l), dan Ibnu Al Jauzi blwkid Al Masir (6/19)'

Tidak lcami t€mukan di antara literatrn yang kami miliki.
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Ubaidillah bin Atabah m€nceritakan kepada kami, dari

AiEnah, ia berkata, 'Orang yang mengambil bagian terbesar

dalam berita itu adatah Abdullah binUbay.utj

25946. Al Qasim menceritakan kqada l@mi, ia berkara: Al Husain

me,oceritakan kepada kami, ia bedrata ffiaj menceritakan

kepdaku dari Ibnu Juraij, ia bertata: Ibnu Abbas berkata

tentang ayat, ;L8 f"fuswrggubtya orongerang yang

membawa-" la bqtafia, av{ereka yang membuat b€rita

bohong tsilang AisJrah 1laitu Abdullah bin Llbay, dialah yang

mengambil bagian tqbesar, Ilasm, Msthab dan Hamnah

binti Jahsy."r6

25947. AMul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepada l€mi,
ia berkata: Bryal&u menceritakan kepada kemi, ia berkata:

Aban Al Athtr menceritakan kqada kami, ia berkata:

Hisyam bin Urc,ah menceritakan kepada kami tentang

mereka yang datang membawa b€rita bohong, "Mereka

"-meryangka bahwa yang mengambil bagian terbesar dalam

berita itu adalah Abdullah bin lJban salah seoraog bani Auf
bin If$azrqi. Aku diberitahu bahwa.dialah yang berbicara

keeada merek4 lalu meneka me,mbnarkaq mendengarkan,

dan membisik-bisil&annya " 
rz

25948. Yunus menceritakm keeadab ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan ke1da kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkate

Abdnrrazzaq dalam ta&irnya 81427), Al Mawadi de,lam A*Nuh,a wa Al Uyn
(4/80), dan Abu Ja'fu An-Nuhas dalam Ma'si Al Qw'or (3/508).
HR Al Bulfrari dalam ta&irnya (4757),dalam hadits panjang de,ngan lafazh: dan
yang berbicaa (berita bohong iir) adatah Mis6ah, Ilasm bin Tsabig dan orarB
munafik Abdullah bin Llbay bin Salul, dialah ymg msmbisft-bisikkan dan
menguryulka, dan diatah ymg mengambit bagim terbesar dad b€rita itu/
Disebutkan deagan lafrztrqra oleh As.Sttyttthi iintlan Ad-Dtor Al Mmtsur
(61157), s€rta dinisbd(m k@a Ibnu Al Mundzir dri Ibu Abbas.
Ibnu Abu l{dim dalEm taeimya (8D545).

l5

t6

^
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',sedangkan yang mengambil bagian terbesar adalatt

AMultah bin Ubay bin Salul, dialah yang me,mulai berita

bohong ittr dan berkaia, 'Isti Nabi kalian telah bermalam

dengan seorang laki.laki tain hingga pagi, kemudian laki.laki

itu datang dan menuntururya (di atas tunggangannya)'utt 
,

25g4g. Muhamrnad bin Amr menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu

Ashim menceritalon kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan

kepada lGmi, Al I{,arits menceritakan kepadafu ia be'lkata: Al

Hasanmenceritakankepadakami,iaberkata:Warqa
menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Naiib dari

Mujalri4iaberkata'"orarrspngmengaurbilbagiant€rbesal
dala6 berita itg adalah Affiullah bin LJbay bin Salul, dialalt

yang me,lnulai Pe'mbicraan itu'""

Di antara dua pendapat ihr, yang tepat adalatt pendapat dari

sekelompok orang yang mengambil bagian terbesar dalam

menyebarkan b€rita bohong.tersebut adalah Abdullah bi"- UkI 
9T

Salul, karena tidak ada perbedaan di antara ulama siratr bahwa dialatl

yang memulai berita bohong itu. Dia mengumpulkan kerabatnya lalu

menceritakan kepadamereka, menjadikan dia telatr mengambil bagian

terbesardalam peristiwa ihr. Sedangkan sebab adanya berita bohong

itu adalatr sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berilort ini:

25950. Ibnu AMut A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada kallli dari

Ma'mar, dari Mtrhammad bin Muslim bin ubaidillah bin

AMullah bin Syihab, batrwa Urwatr bin Zubair menceritakan

kepadakami,sa'idbinJubairdanAlqamahbinWaqqash,
dan ubaidillah bin AMullah bin Atabah bin Mas'ud, dari

Tidak l(ami temukan hadits dengan lafazl ini di antara literatur yang kami miliki'

Tidak kami temukan dalam ianuskrip, dan kami temukan d^ri Shahih Al

BtMrei.

It
l9
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hadits Aisyah RA, ketika orang-orang yang menyebarkan

berita bohong itu berkata kepada Aisyah, kemudian Allah
membebaskannya (dari tuduhan temebuQ.

Semuanya menceritalon kqadaku deqgan hadits merek4

sebagian lebih mengaahui dengan haditsnya dari yang tailr, dan

lebih baik naeatannyq dan ah telah memahami hadits dari

perawi )ang menceritakan dari AiEnah, tsdangtan sebagian

hadits itu me,mbenarkan hadits lainl:D Mereka mengatakan

bahwa Aisyah RA berkda: Jika Rasulullah heirdak Ueeergiao,

maka beliau selalu mengudi di antara isEi-istuinya, barangsiapa

di antara mereka png rmdiannya kehra, maka dialah png
peryi bersama Rasulultah" Dalam sattr peperangan, beliau

mengrrndi di antara lemi, talu kelirarlah undiankrr ke,mudian

aku peqgi menemani Rasulullab" Saat itu adalah setelah

ditunrnkannlra apt hijiab, dan aku dibawa di dalam tandu

Setelah Rasuhillah selesai dri perangn)ra dan berangkat untuk
-'ke,mbali 

ke lvladinalq beliau mengumumkan untuk b€ranglot

pada malam hari. Ketika ahr me,ndengar pe,ngunuman untrk
Uerangt<af aku berjalan hingga melewati barisan teNilara itr
rmtuk menunaikan h4iafhr" Setelah selesai dai h4iatku, aku

bersiapsiq unfuk berangkat, mmun sad aku memElang

dadab t€xlryata leltmgku yang terhrat dari Marjan Yaman

telah t€ryfi$, maka aku kembali untuk mencai lolungku, dan

pencarianku itulah yang membudku telat Sekelompok omng

yang tadi me,mbawalqr itu telah bersiqsiap untuk pergi, lalu

mereka me,mbawa tanduku dan menaikkaqra di atas unta yang

sebelumryra alu tnggangi, l@€na mereka menyangka aku ada

di dalam tmdu t€rsebd. Ketika itu tubrrh para wanita ringan dan

Mujahid dalam ta$irnya (hal. 490) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya
$r2s4s).
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fdak berat l€r€Da gemuk oleh daging dan l€malq l@€na

sedikitryra makan, sehingga sekelompok orang yang me'mbawa

tandulo tidak me,rasa curiga dengan berat tandu yang mereka

barrra, sedangkan aku waktu itu seorang wanita png masih

muda Mereka menjalankan urta itr1 dan aku pun mendapafkan

lelungku setelah para tentara perg.

Saat aku kembali ke tempat peristirahatan mereka, aku tidak

mendapatkan seorang pun, maka aku mencari tempat gntgk

beristiratrat, dengan dugaan kaum itu akan mencariku dan

kembali ke tempat istirahatku semula- Ketika aktr duduk di

tempat istirahatlu, alxr tertidur hingga pagr. Pada wattg itu

Shafirran bin Mu'aththal As-Sutami Adz-DzalflIvani berada di

belakang tentar4 dan berjalan malam hingga pagi harinya

mendapatkan tempat istiratratku, kemudian melihat orang

yang sedang tertidur, talu dia mendatangiku dan mengetahui

ketika dia melihatku. Dia memang pernah melihatku sebelum

aku berhijab. Aku bangun saat mendengar dia mengucapkan

kalimat istirja', kemudian aku menutup wajahktr dengan

jilbabku. Demi AllalL aku tidak berbicara sattr patatr kata

pun, dan juga tidak merrdengar sahr kalimat pun keluar dari

mulutnya kectrali kalimat istriia', hingga dia mendekatkan

kendaraannya dan menurunkan kakinya hingga alar dapat

menaiki kendaraannya tersebu! setelatr itu dia berjalan

menuntun tungganganku hingga kami dapat menyusul tentara

itu ketika mereka beristiratrat pada siang hari ketika matahari

sangat terik sinarnya.

Celakalatr orang-orang yang membuat gosip tentang diriku"

dan orang yang paling besar dosanya dalam hal ini adalah

Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian aku tiba di Madinatl

dan terbaring sebulan lamanya, dan manusia sibuk dengan
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pembicaraan ahlul ifW (orng-orang yang membaha berita

bohong), sementara aku tidak mengetahui apa pun dalam hal

itu, sedangkan Rasulullah meragukan sakitku. Sad itu aku

tidak melihat kelembutan Rasulullah di wajahnya seperti

ketika sebelumnya alor mengeluhkan sesuatu kepadanya,

akan tetapi dia masuk dan hanya berkat4 "Bagaimana

keadaanmuT" Itulah yang membuatku bingung, sedangkan

. aku tidak merasa berbuat satah. Hingga ketika aku bangun

dari sakitku dan keluar bersama Ummu Misthah ke manashi',

yaitu tempat kami membuang hajaL dan kami tidak keluar

kecuali pada malaq hari, yaitu sebelum kami 6sngambil

alkanfitt dekat rumah kami. Kami seperti orang Arab pada

masa lalu dalam hal bersuci, sedangkan kami 6sxasa t€rsiksa

unhrk membuat wc di dekat rumah.

Alar lalu perg bersama Ummu Misthah yaitu anak

perempuan Abu Raham bin Abdul Mutballib bin Abd N,Iana[
-sedangkan 

ibunya adalah anak perempuan Shahar bin Amir,

bibi Abu Bakar Ash-Shidiq, dan anatrnya Misthah bin

Atsatsah bin Ibad bin Al Muthallib. Ketika kami t€lah selesai

dari hajat l€mi, aku dan anak perempuan Abi Raham pulang

menuju rumahktr. Kemudian aktr temukan Ummu Misthah

dalam mirthalP-tya berkatq "Celakalah Mistbah!"

Kemudian aku bertanya kepadanya "Apakah engkau

mencaci orang yang ikut dalam Perang Badar?" Dia berkata,

"Ya hantalf apakah karnu tidak mendengar perkataannya?"

Aku lalu bertanya lagi, "Apa yang diucapkannya?" fJmmu

Mujahid dalam. taftirnya @aL 490) dan Ibnu Abu Hatim dalnm tatirnya
(8ns4s\.
Ibid.
Ibid.
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Misthah lalu memberitahulor Entang perkataan ahlul ifki.

Aku prm semakin sakit.

Ketika aku kembali ke nunabkrr aan nasururhh masuk ke

dalam rumab' beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu?"

Aku berkat4 *Apalcatr engkau izinkan aku mendatangi kedua

orang hnku?" Beliau menjawab, "Ya" Pada waktu itu aku

ingin meyakinkan tentang hal tersebut dari kedua orang

tuaku. Rasulullah pgn mengiTinkankrl maka aku mendatangi

kedua orang tuaku dan aku katakan kepada ibuku, "wahai

Ibu, apakah yang dibicarakan oleh orang-orang ittr?" Ibuku

berkata, "Wahai Analftu, bersabarlah. Demi AllalL tidaklatt

setiap wanita cantik yang dinikahi oleh seorang laki-laki yang

mencintainya, sedangkan laki-laki itu memiliki istri lain,

kecuali dia akan dilebilrkan dari yang lain'. Aku lalu berkata

"subhanallah, apakah orang-orang itu telatl membicarakan

hal ini dan menyampaikannya kepada Rasulultah?'r'Ibuku

berkatar "Ya"

Pada malam itu aku menangis hingga pagi hari, hingga air

mata tidak dapat mengalir lagi. Aku juga tidak dapat tidur'

Pada pa,g harinya, Abu Bakar masuk, sedangkan aku dalam

keadaan menangis, maka dia berkata kepada ibuhl, "Apa

yang membuat dia menangis?' Ibuku menjawab,
..Sebelumnya dia tidak mengetatrui perbincangan masyarakat

tentang dirinya" Abu Bakar pun merumgis, lalu ia berkata,

"Diamlah wahai Anakku!"

Aku menangis sehari penuh hingga malam berikutnya,

hingga mata ini tidak dapat mengeluarkan air mata lagi' Alu
juga tidak bisa tidur hingga malam berilrrtrya, sarnpai kedua
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orang huku menyangka tengrsan itu akan memecahkan

hatiku.

Ketika ruahyu terlambat turut Rasulullah memanggil Ali bin
Abi Thalib dan Usamah bn Taid untuk meminta pendapat

mereka jika harus mence,raikan istrinya, sedangkan Usamatl

menunj'rkkan kepada Rasulullah telrtang kesucian diri
isfrinya dan kelembutan beliau kepada istrinya serta berkata
"Ya Rasulultall mereka adalah keluargamg dan kami tidak
mengetahui pada diri mereka kecuali kebaikan."

Sementara ltu, Ali berkata, *Allah ddak ,kan membuatuu
susab, dan banyak wanita selain dia, jika kamu ingin
bertanya maka bertanyalah kepada seorang budak
per€,mpuan bernama Barirah, niscaya dia akan berkata benar

kepadamu."

Rasulullah lalu mernanggil Barirah dan b€rkatq "Apnkah

"'-.kamu melihat sesuatu yang meragukan pada diri Aisyah?"
Barirah meqiawab, *Demi Yang menguttrsmu dengan

kebenamn, aku tid4k pernah melihat sahr perkara pun yang

tercela pada dirinya. Dia tidak lebih dari seorang wanita yang

masih muda dan tidur dengan menunggu adonan yang dibuat
keluarganya, lalu datanglah kambing piaraan dan

memakannya'

Rasulullah kemudian berdiri dan berlfiutbah, kemudian
me,muji Allah dan menyanjungnya serta keluarganya,

kemudian berkatq "Siapakah yang akan membelaht dari
orumg yang telah sampai beritarrya kcpadafu bahu,a dio
merryakiti ketuogaht? Yaloi Abdullah bin Woy bin
SalulJ.'il

/ Ibid.
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Rasulullah lalu berkata 
-sedangkan 

beliau masih b€rdfui di

mimbar-, "Walai l@ttt muslim, siqakah y@tg akot

membelaht doi seseorotg yang teloh sampoi kerydaht

batwa dia menyakiti kctuogafu? Demi Allah afu fidak

mengetahui tentong keluogaht kcctali kebaikmt dan

mereka telah menyeb*kan seorang laW-laW yang tido* aht

kctalrui dorirrya fuanti kebaikan, serta tidak pernah 
'nasuk

ke rumah kcluogafu kcculi bersamalail"

saad bin Muadz Al Anshari kemudian berdiri dan berkata,
cer{ku akan memUelamu darinya ya Rasulullah. Jika dia dari

Aus maka al<an kami tebas lehemya, dan jika dia dari satdara

kami, Khazraj, .4* perintahkan kepada kami niscaya akaq

kami laksanakan perintahmu." Ubadah bin Ash-Shami{

seorang pemuka Khazraj dan laki-laki yang shalih' yang

terpancing rasa kesukuannya, bediri dan be*atq "Ya Sa'ad

bin Muadz, demi AllalL jangan kamu bunuh. Kamu sekali-

kali tidak mugkin marnpu membunuhnya-" Lalu b€rdirilah

Asyad bin Hudhair -anak bibi Saad bin Muadz- dan

berkaa kepada Sa'ad bin Ubadah, "Kamtl bohong, demi

AllalL l<ami akan membunuhny4 dan kamu adalah seorang

munafik yang membela munafik."

Kedua golongan itq yaitu Yrhaz;ai dan Atrs, lalu berselisih,

hingga bampir-hampir saling membrmuh, seAangfan

Rasulullah berdiri di mimbar. Rasulullah t€rus melerai

merekahingga mereka semuanya reda

Rasulullah lalu mg:ndatangiku di rumah kedua orang tuahr.

Ketika [kedua orang firaku duduk]5 sedangkan aku menangis

di sisi mer€kq salah seorang wanita Anshar meminta izin

u lbtd.
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kepadaku untuk masuk, lalu aku izinkan kepadanya masuk,

lalu duduk dan menangis bersamaktr. Ketika kami dalam

keadaan seperti itu, Rasulullatr masuk di tengah-tengah kami,

lalu duduk. Selama orang mengatakan ini itu, beliau tidak
pernah duduk di sisiku, sedangkan telah lebih dari sebulan,

belum ada watryu turun mengenai pertaraku.

Rasulullah duduk seperti duduk dalam tasyahud, kemudian

bersabda, "Amma ba'du, wahai Aisyah, telah sampgi

kepadafu berita ini dan itu tentang,kanu. Jika kamu bebas

(dari. tuduhan itu) malca Allah akfln membebaskanmu, akan

tetapi jika lcamu telah berbuat dosa sedangkan hal itu
bulranlah sesuatuyang biasa bagirmt, maka mohonlah ampun

lrepada Allah dan bertobatlah kepada-Nya, karena jika
seorang hamba berbuat dosa kemudian dia bertobat, malca

Allah akan mengampuninya." Ketika Rasulullah selesai

bicarg bertambatrlah air mataku, hingga tidak ada lagi air
" mata yang lebih baik dari itu. Aku lalu berkata kepada

bapakkq "Jawablatr perkataan Rasulullah." Bapakku berkata,

"Demi Allah, aku tidak taliu apa yang hanrs aku katakan

kepada Rasutullah SAW." Aku lalu berkata kepada ibuku,

"Jawablah perkataan Rasulullah." Ibuku berkata, "Demi
Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan kepada

Rasulullah." Aku lalu berkata, "4h hanyalah seorang

perempuan muda yang tidak banyak membaca Al Qur'an.
Sesungguhnya aku tahu kaliar telah mendengar tentang hal
ini, dan telatr bersemayam dul* hati kalian, hingga hampir-
hampir saja kalian membenarlSannya. Jika aku katakan

kepada kalian bahwa aku berlepas diri dari tuduhan tersebut,

sedangkan Allah tahu bahwa aku suci, kalian pasti tidak akan

memercayaiku. Sesungguhnya aku tidak mendapatkan
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kalimat bagiku dan bas katian kecuati yang dikatakan Abu

yusuf, @ ti,;Y ib it4t',6Yw',;6' Mata kesabaran

yang tat* itutan ftesabaranht)' Dan Allah saialah yang

dimtohon pertolotngan-Nya terlwdap apa yang kamu

ceritakan'." (Qs. Yuusuf [12]: 1 8)

Alu kemudian berpaling dan tidrn di tempat tidurku. Demi

Allah, aku tatru batrwa aku bebas dan Allah akan

membebaskanku (dari tudutmn itu), akan tetapi aku tidak

menyangka akan ditunurkan watlyu tentang perkaraku ini'

karena aku merasa aku terlalu hina hingga Allah berbicara

tentang hal ini dengan wahyu-Nya' Hanya saj4 aku berharap

Rasulullah melihat datam mimpinya kebebasan dari Allah

tentang perkaraku.

Demi Allall, tidaklah Rasulullah meninggalkan majelisnya

dan tidak satu pur yang keluar dari rumah hingga Allatt

menururkan wahyu kepada beliau. Rasulullah terlihat'berat

dan tegang, sebagaimana pernatr beliau alami setiap kali

menerima wahyu, hingga meskipun pada musim dingitu

Rasulullah terlihat berkeringat seperti butiran-butiran

mutiarar karena beratnya ayat tersebut'

Setelatr ketegangan itu hilang, beliau pun tertawa' dan

kalimat yang Pertarna kali terucap adalatr, "Bergembiralah

wahai Aisyah, sesungguhnya Allah telah membebaskanmu!"

Ibul:u berkata kepadaku, .Berdirilah kepadanya'" Aku

berkata ll4ku tidak akan berdiri kepada beliau dan tidak akan

memuji kecuati kepada Allah, karena Dialah yang telah

menurunkan kebebasanlu." Allah lalu menurunkan firman-

26 Butiran-butiran keringat Rasulullah disamakan dengan mutiara karena jernih dan

bagusya keringat tersebut
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Nya, fui# qrt, Xi$fr o;2y,,sesungguhnya 
orang-orang

yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan
kamu juga." Ada sepuluh ayat, dan semuanya diturunkan
dalam rangka kebebasanku. Bapakku (Abu Bakar) berkata -waktu itu Abu Bakar memberikan banfiran kepada
Misthah karena kekerabatanny+ lalu berkata, uDemi Allah,
alal tidak akan memberikan apa pun kepadanya tagi setelah

kepada Aisyah.' Allatl lalu menunrnkan firman-
Nvab]ijxfif-,1-:tft6iJjUj.Ij"Dan jangantahorang-orans
y(mg mempwtyai kelebihm dan kclapangan di antua kamtl,
(Qs. An-Nuur [24]: 22) Ylngga ayat, @ 

,f-tifr,i;S' ,,Do,

Allah adalah Maha Pengampun lagi Malw penyayang." (es.
An-Nuur l24l: 22) Bapakku (Abu Bakar) lalu berkata,

"Sesungguhnya aku lebih senang mendapatkan ampunan dari
Allah.' Dia pun kembali memberikan nafkatr kepada Misthah
sebagairnana yang selalu dia berikan, lalu dia berkata, uAku

.- tidak akan mencabutnya kembali."

Rasulullah selalu bertanya kepada z*rir,ab binti Jatrsy tentang
perkaraku. Ia berkata, uAku menjaga telingaktr dan
pendengaranlar.2T Demi Allalt aku tidak melihatnya kecuali
kebaikan." Dialah yang selalu berbangga-bangga denganku
tentang kecantikannya dan kedudukannya di sisi Rasulullah.
Allah telah menjagmya dengan sifat warai namun saudara
perempuannya telah mengatakan seperti yang dikatakan oteh
ahlul ilV,tnakadiatermasgk orang yang celaka

Malcsudnya adalah menjagl mata dan telinganya dari berkata" ..Aku mendengar
seaangtan dia tidak mendengar." Atau, "Aku melihat seaangkan dia tidak
melihat."

I

I

i
I

I

I

I
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Az-Zuhi bin Syihab berkatq 'Inilah riwayat yang telatt

sampai kepada kami tentang mereka."r

Ibnu Harnid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada karni dari Muhammad bin Ishaq, dari

Az-Ztrhi, dari Alqamah bin Waqash Al-t aitsi, dari Said bin

Al Musalyab, dari Urwah bin Zubair dan Llbaidillah bin

Atabah bin Mas'ud. Az-hfinmengatakan bahwa semua telatt

menceritakan kepadaku tentang sebagian hadits ini. Sebagian

mereka lebih memahami dari sebagian lain, ia berkata: Telatr

aktr hrmpulkan semua yang telah menceritakan kepadaku.

Ibnu Haoid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritalcan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq

menceritakan kepadaku" ia berkata: Yahya bin Ibad bin

Abdullah Az-Zubar menceritakan kepada kami dari

bapaknya, dari Aisyatr. ia berkata: Abdullah bin Bakar bin

Muhammad bin Amru bin Ham Al Anshari dari Amrdh'binti

Abdurrahmaru dari Aisyalu ia berkata: Semua telah

terangtum dalam haditsnya; kisah Aisyah: Ketika ahlul itki

mengatakan perkataarr mereka dan serrua telah masuk dalam

riwayatnya dari mereka semua, dan sebagian menceritakan

sesuatu yang tidak dicaitakan oleh yang lain. Semua yang

meriwayatkan darinya tsiqah, dan semua telah menceritakan

apa yang mereka dengar dari Aisyah. Aisyatr berkata: Jika

Rasulullah hendak melalnrkan sofar, maka beliau mengundi

di antara istri-istrinya dan siapa yang keluar undiannya maka

dii yang pergr bersamanya. Ketika perang bani Al
Mushthalalq beliau meagundi istri-istrinya sebagaimana yang

biasa dilalnrkan, lalu keluarlah undianku, sehingga Rasutullatt

r HR Al Butfiari dalam pembahasan tentang kesalcsian Q66l).
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keluar bersamaku. Wanita-wanita saat ,itu hanya makan

makanen yang ringan dan tidak makan da$"g dan yang

berminyak yang membuat badan mereka berat. Saat aku

bepergan, aku duduk ditanduhl kemudian datanglah orang-

orang yang meqialanlon tunggangaoku dan membawaku,

kemudian mereka mengambil bagian bawah tanduku dan

mengangkatnya serta meletakkannya di atas punggung

trntahr, kemudian meqi alankennya

Ketika Rasulullah rclah selesai dari keperluan safu-nya,

beliau memerintatrkan untuk kembali, hingga ketika sampai

di dekat Madinab Rasulullah berbenti berifrrahat dan

singgah pada sebagian malamryra, ke,mudian memerintabkan

kepada pengikutnya rmhrk Uerangkat kembali pada malam

itu. Ketika orang-orang telah siapsiap untuk bergerak, aku

keluar untuk menunaikan hajafktt dm di leherku tergantung

kalung dari Marjan dari negeri Yaman. Ketika aku telatr

Selesai dari hajatku, kalung itu terputus dan aku tidak tatru

kemana hilangnya. Aku pun kembali ke tempatku semula

untuk mencarinya hingga aku mendapatkannya. Tetapi ketika

aku kembali ke rombonga& tsmyatamereka telah pergi. Aku
prm menunggu di san4 dengan anggapan mereka pasti akan

menjemputku kembali. Kemrdian dafanglah suatu kaum yang

tertinggal, yang kemudian membawaku di atas

tunggangannya. Kemudian ia me,lryebutkan s4erti hadits

Ibnu Abdul Ala dari Ibnu Tsarr.!

25952. Ibnu Waki' menceritakan kqada kami, ia berkata: Abu

Usamah me,nceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah,

D Ibnu Hisyam dalam snahnya (3/310, 3ll).
;

I

I
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dari bapaknya, dari Aisyah, ia berkata: [Ketika]3o disebutkan

perkarakq sedangkan aku tidak mengetahuinya' Rasututlatl

berdiri dan berlfiutbah tentang dirilu sedangkan al(u tidak

mengetahuinya. Beliau lalu bersaksi dan memuji Allatr, lalu

memuji keluargany4 setelah ihr bersabda, "Arnma ba'du'

beriknilah pendapat kalian kcpadalil tentanS seorang laki'

laki yang merrcela ketuugaht. Demi Allah, ahu tidak tahu

tentang leluugaht kccwli kebaikan, don dia telah

mencelarrya dcngan seseorang yang afu tidak tahu tentang

dia kcctali kebaikan, tidak pernah masuk kc rwuhht kecucli

aht bersanarya dan setiap kepergianht, dia selalu pergt

bersanahr.' Saad bin Ubadah talu berdiri dan berkata,

"Menuntt kami, kita tebas lehemya." Salah seorang dari

Kbazraj lalu berdiri, sedangkan ibunya, Hasan bin Tsabit,

termasuk golongan orang ifu, berkata, "Kamu telah berdusta'

demi Allab, jika dia dari Aus pasti kamu tidak senang jika

ditebas lehernya" Hingga hampir-hampir terjadi pertempuan

antara Aus dan Y'hanai,sedangkan aku tidak mengetatruinya.

Suattr malam, aktr keluar bersama Ummu Misttuh untuk satu

hajat, lalu aku tergelincir, dan dia berkata "celaka Misthatr!"

AInr pun b€,rkat4 "Kenapa kamu mencaci Anakmu?" Dia

diam. Kemudian aku tergelincir lagi, dan dia mencaci

anaknya lagi, maka aku bertanya kepadanya "Atas perkara

apa kamu mencaci Anakmu?" Dia terdiam kembali'

Kemudian aku tergelincir lagi, dan dia mencaci anaknya lagi,

maka aku menghardiknya dan berkata' "Atas perkara apa

kamu mencacinya?" Ia lalu berkata, *Demi Allah, aku tidak

mencacinya kecuali karena kamu?" Aku pun berkata,

s Dalam manuslcip, dan apa yang lcami tetapkan itu yang benar'
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*Masalah ry{?" Dia lalu menceritakan kepadaku tentang

perkara itu. Aku pun berkata, 'Apakah hal itu telah terjadi?'
Ia berkata, "Demi Allah, ya."

Alor lalu kembali ke rumahkq dan sealan-akan sesuatr yang

membuatku keluar tidak lag memaksaku untuk keluar, dan alel

tidak mendapafkanryra walarpun sedikit Aku merasakan

badanku Imnas, maka aku bedrat4 "Ya RasulullalU utuslah aku

ke rumah Bapaldm!" Beliau lalu mengrrhrsku bersama seorang

perrbantu, kemudian aku masuk ke dalam rurnah.dan

mendapafkan ibuku (tJmmu Ruman). Ibuku be*at4 "Apa yang

membutuu daang, umhai fu16ftfto2't Aku lalu

me,mberitahukan berita tErsebut kepadaqra- Ia lalu berkat4

"Tenangkanlatr dirimu, l<ar€na sesunggulmya tidaklah seorang

wanita cantik yang tinggal brsama srumi yarg meryralanginya

seaangtan diamemiliki dhdrah (isti suamirya atau madunya)

kectrali mereka pasn lnsad." .[t<u be*ata, "Apakah Bapak

"teil.u?u Ibuku berkata, uYa" Alu lalu berkatq "Apakah

Rasulullah tahu?" Ibule menjawab, "Ya"

Alu pun menangis, hingga bapakku (Abu Bakar) yang ketika
itu berada di atas nrmah membaca Al Qur'an, mendengar

suara tangrsku, maka ia turun dan berkata kepada ibuku,

"Kenapa menangis?" Ia menjawab, "Telah sampai kepadanya

perkara tentangnya" Matanya prm berlinang air mata.

Bapakku lalu berkata, "Aku bersumpah atasmu agar kamu

kembali ke nrmatrmu!' Aku pun kembali.

Keesokan harinya" kedua orang tuaku berada di sisiku, dan

terus berada di sisiku hingga Rasulullah menemuiku setelah

Ashar, sedangkan kedua orang tuaku telah mendampingiku;

sebelah kanan dan kiriku. Rasulullatr membaca syaladat,laht

l
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memuji AllalL kemudian bersaMa, "Amma ba'du, wahai

Aisyah jika kamu telah melahftan perbuatan kcii atau dosa

yang tidak pernah engkott lahrkan, mala bertobatlah kepada

Atlah kuena Allah menerima tobat hamba-Nya'" Padahal

saat,ihr seorang wani-ta Anshar dudgk bersamakq, maka aku

b€rkat4 .Apaloh engkau tidak malu mengatakan sesuatu

aiUaapan wanita ini?* Aku lalu berkata kepada bapaklnr,

'Jarryablah!" Bapak b€rkata, "Apa yang hartrs aku katakan?"

Alar latu berkata kepada ibuku, "Jawablah?" Ibuku berkata,

"Apa yang akan aku katakan?" Ketika keduanya tidak

menjawab, aku mengucapkan syahadat dan memuji Allah,

kemudian berkata "Amma ba'duo demi Allah, jika aku

katakan kepada kalian bahwa aku tidak melalnrkannya, dan

Allah Maha mengetahui akan kebenaranku" maka itu tetap

tidak akan bermanfaat bagi kalian, karena ttrdghan itu telah

merasuk ke dalam hati katian. Sementara ittl jika aktl katakan

bahwa aktr telah melalorkannya, maka Allah pasti tahu bahwa

aku tidak melakukannya, maka mereka pasti berkata, "Dia

telah me,mpersilakannya atas dirinya."

Demi AllalL tidak ada kalimat yang dapat lokatakan untuk

diriku dan kalian kecuali sebagaimana perkataan papaknya

Yusuf dan aku tidak hafal namany4 ibi:CUi'^Vit=;T':;t
@'o;';Y "Maka kcsabaran yang baik itulah

(kesabuanfu). Dan Atlah sajalah yang dimohon

perlolongan-Nya terlndap apa ydng lamu ceritakan'-" (Qs'

Yuusuf [2]: l8).

Allah lalu menuruokan wahyu kepada Rasul-Nya seketika itu

juga, dan ketika telah jelas bagiku ceraturya wajah beliart

beliau mengusaP keningnya dan berkata "Bergembiralah

walai Aisyah, karena Allah telah menurunkan
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kcbebasanmu." Kelka itu aku sangat marab maka kedua

orang trnku berkata, "Berdirilatr menghadapnya!" Kemudian

aku l@takan, "Demi Allab aku tidak akan berdiri
mengbadapnya, dan aku tidak al€n memujimu serta memuji
kalian berdua, akan tetapi aku hanyamemuji Allah yang telatr

mentrnrnkan kebebasanktr. "

Padahal, sebelumnya Rasulullah telah datang ke rumatrku dan

bertanya kepada seorang budak perempuan tentang diriku.
Budak perempuan itu berkata, 'Demi AllalL aku tidak pernah

tahu kesalahannya kecuali ketika dia tidur hiogg" seekor

domba masuk dan memakan " Sebagian sahabat

Rasulullah lalu menghardiknya, "B€rl@ta benarlah kamu

kepada Rasulullah." Urwah lalu berkate "srmgguh tercela

ofirng yang mengatakan itu.u Ia lalu berkata, 'Tidak, demi

Allah, alcu tidak tatru aibnya sebagaimana seorang tukang

- emas yang mengetahui emas merah yang asli." Kemudian

Sampailah hal itu kepada laki-laki rtrt lalu ia berkata

"Subhanallah, aku sama sekali tidak pernatr melihat sisi

keperempuannya.' Laki-laki itu pun terbunuh syahid dijalan

Allah. Sedangkan Zanab binti Jahsy, Allah telah meqiaga

agamanya dan tidak mengatakan kecuali hat-hal yang.baik.

Namun saudaranya (Hamnah) termastrk omngyang celaka

Mereka yang berbicara tentang berita bohong itu adalah "si
munafik" Abdullah bin Ubay bin Salul, dialah yang

membisikkan dan mengumpulkan orang-orang, dan dialah

yang mengambil bagian terbesar dalam berita bohong ittl
juga Msthah, Hasan bin Tsabit.

Bapak (Abu Bakar) kemudian bersumpah tidak akan

menafl<ahi Misthah, namur setelatr itu firunlah firman Allah,

l
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,Zf5Kr;'JiJi'6i,i?-*i"Danianganlahorang-oransyans
mempwryai kelebilun dan kclapangan di antara kamu. " (Qs.

An-Nunr [24]: 22), yakni Abu Bakar . itg$t {rj\f,$61 6
"Bersumpah balm,a mereka Aidak) akan memberi (bantuan)

kcpada kaum kcrabat(nya), orang-orang !!ng miskin." (Qs.

An-Nunr l2al: zz)yakni Misthah Xiib'1$1K':"1 fr 6'"#<fr
@F" "Apakah kamu tidak ingin bahwa Altah

mengarrptotimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur p$:22)

Bapakktr (Abu Bakar) latu berkata, uDemi AllalL aku senang

jika Allah mengarnpwri dosaku." Abu Bakar pun kembali

menaftahi Msthah sebagaimana sebelumnya.3'

Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata:

Mutrarnmad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Yahya bin AMtrrahman bin Hathib dari Alqamatr- bin

Waqash dan yang lairu ia berkata, "Suatt ketika Aisyatr ingin

keluar ke suatu tempat dengan ditemani Ummu Misthah.

sedangkan Msthah tennasuk dari mereka yang menyebarkan

berita bohong tersebut. Rasulullatr telah berlfiutbatr kepada

orang-orang sebelum itu, "Bagaimana pendapat kalian

tentang orang yang menyakiti keluargaku dan mengumpulkan

orang-omng yang menyakiti keluargaku di rumahnya?" Saad

bh Muadz berkara, "Ya Rasulullab, jika orang tersebut dari

golongan Aus, maka kami akan memenggal kepalanya. Jika

dia dari golongan saudara kami, Khazrai, maka

perintahkanlah kepada kami, niscaya

melaksanakannya." Sa'ad bin Ub"dah lalu berkata, *Wahai

3r HR- Al Butfiari (4757).
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Ibnu Muadz, demi Allalu apa yang kamu perbuat itu bukan

untuk menolong Rasulullah, akan tetapi karena kedengkian

pada masa Jahiliyah, karena kanri belum kalian maafkan

dalam dada kalian." Abu Muadz lalu berkata, *Allah Maha

tahu apa yang aktr kehendaki.' Asyad bin I(htrdhair lalu
berdiri dan berkata, "Wahai Ibnu Ubadah, Sa'd bukanlatt

orang yang keras, akan tetapi kamu membela seorang

munafik." Akhirnya terjadilah kegaduhan di antara dua

golongan itu di dalam masjid, sedangkan Rasulullah saat itu
duduk di atas mimbar, dan terus melambaikan tangannya ke

sana dan ke sini, hingga kegaduhan itu menjadi tenang.

Orang yang mengambil bagian terbesar dalam berita itu dan

yang dengumpulkan orang-orang di nrmahnya adalah

AMullah bin Ubay bin Salul

Pada suatu haii, aku keluar ke suatu tempat dengan ditemani
-.J--u Misthah. Aku lalu tergelincir, dan Ummu Misttmh

berkata, "Celaka Misthah!" Aku lalu bertanya, "Seinoga

Allah menganrpuni dosamg apakah kamu mengucapkan itu
kepada anakmu dan satrabat Rasulullah?" Dia mengatakan

hal itu sebanyak dua kali, hingga aku tidak merasakan

sesuafu yang aku rasakan sebelumnya Dia lalu menceritakan

(berita itu), sehingga tidak terasa hajatku'yang semul4
hingga aku tidak merasakan apa-apa.

Aku lalu pulang ke nrmatr kedua orang tuaku; Abu Bakar dan

Ummu Ruman. Alu lalu lertanya *Apakah kalian bertalorra

kepada Allah dan tali kekerabatan denganku? Nabi SAV/
telah mengatakan apa yang dia katakan, dan orang-orang

telah membicarakan berita ihr, sedangkan kalian tidak
memberitatlrkq sehingga aku bisa memberitatru Rasulullah.':
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Ibuku lalu.berkata, *Tidak ada satu pun wanita yang dicintai

oleh suaminya kecuali mereka akan mengatakan kepadanya

seperti ucapan yang dikatakan kepadarnu! Wahai Anakku,

kembalilah ke rumahmu, dan kami akan datang."

Aku prm pulang, dan saat itulah aktr terserang demaln panas.

Kedua orang firaku pun datang,,begitu juga Rasulullah, yang

langsung duduk di sampingku tepat di tempat tidurku.

Keduanya berkata, *Watni Anaku, jika kamu memang

melakukan perbuatan yang dibicarakan oleh banyak orang,

maka bertobatlah. Sedangkan jika karnu tidak melakukannya"

maka berikanlah alasanmu kepada Rasulullah SAW!" Aku

pnn berkata, *Tidak adayang dapat aku katakan, baik untuk

diriku maupun unttrk kalian, kecuali seperti yang $ikatakan
oleh bapaknya Yusuf, @Si,;Y ibiVAt':tV:l+T,:;t
'Maka kcsabaran yang baik itulah (kcsabaranfu). Dan Allah

sajalah yang dimohon pertolongan'Nya terhadap apd-yang

kamu ceritakon'. (Qs. Yuusuf [12]: l8) Aku'mencoba

mengingat nama bapaknya, tetapi tidak mampu, atau aku

tidak bisa Setelah itu, pandangan Rasulullah mengbadap ke

atajr, dan memang demikianlah jika diturunkan wattytt

kepada beliau, Allah berfinnan, @f#{i -#,*4,
"sesungguhnya Kami akan memrunkan kapadamu

perkataan yang.berat." (Qs. Al Muzarnmil [73]: 5) Demi

Dzat Yang telah memuliakannya dan menurunkan Al Kitab

kepadanya, Rasulultah terus tertawa hingga aku dapat melihat

grgr geraham beliau karena rasa bahagra. Beliau lalu

mengusap wajahnya dan berkata "Ya Aisyah,

bergembiralah, karena Allah telah rnenurunkan

kcbebasannu." Akr.t lalu berkate "Dengan segala puji dari

Alhh, buton dari engkau dan sahabatnnu."
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Allah berfirman, i+* qrtVje$ -g 
"seswtggututya

orangerqrg yang membawa berita bolwng itu adalah dari
golongot kamu juga." (Qs.-An-Nuur l2al ll) Hingga firman
AllalL ,Af6fu|-Jfli'6j $.$ "Dw, jangantah orans-
orang yang mempunyai kclebilan dan kclapangan di antma
lramu." (Qs. An-Nuur pal: 22). Sementara ifiL Abr Bakar

bersumpah unttrk tidak memberikan nafakah kepadanya

walaupr.rn di antara mereka ada ikatan kerabat. Ketika itulah
tunm firman Atlah, {:f|f-,Fi$j Stl;S; "Dan
janganlah orang-orang yog mempwryai kclebihan dan

kelopongm di antua komu." (Qs. An-Nuur pa}: 22) Hingga

firman Allab 'i"3f"'&fij "Dan Allah odatah Maha
Pengamptn lagi Maha Penyayang." (Qs. An-Nuur pal:22)
Abu Bakar lalu berkat4 "Ya Rab." Beliau pun kembali

memberikan nafl<ah kepada MisthalL sebagaimana yang biasa

dia taknkan . 
"F;5t';'iii-i.5fr .;A1't;,ir-f| "Dan orans-

'*orang yarrg menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat

zina))' (Qs. An-Nuu p3l: tl Hingga firman AllalL ,lif
L#'$p'.};l ril Sli2q6i:; "Mereko (yans

dinduh) itu bersih dwi apa yang dituduhkan oleh mereka

(yang merruduh itu). BaSt mereka amlrururn dan rezeki yang

mulia (swga) )' (Qs.'An-Nuur p6l: 2Q

Demi AllalL aku tidak pernah berharap ditunrnkan unahyu

tentang perkarakq akan tetapi aku berharap Rasulullah

hrmimpi tentang sesuatu yang dapat menghapus tuduhan

kepada dirilu tersebut.

Rasulullah bertanya kepada seorang budak Habasyi, lalu

budak itu berkata, uDemi AllalL ssst'ngguhnya Aisyah lebih
baik dari erras, dan tidak ada aib dalam dirinya kecuali suatu

kali dia pernah tertidur hingga seekor domba masuk dan
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memakan adonanqra. Jil<a dia memang melakukan perbuatan

yang dikatakan oleh banyak orang, maka Allah pasti

. memberitahukannya kepada engkau."

[Aisyah berkata: Dan orang-orang merasa heran]32 dengan

pemaUamannya

CCE

tit-6irl6rfu fifr ,irqtrgi,ja$:;$tw1i$

"Merg@ ili waktul<ffiw nendengw &rl"itrbolwng itu
or cmg. ot cntg mul<mirfi n dm rrnd<nhut ddak fur solndlic b aik
tefiada| ilfuintrr:elcr- seniliri, dm finensapafin&) bed,ata,

(Qs. An Nuur l24k l2l

Trlwil fiman Altrrh: ;n-jt",i-,1;tr5itj;f3:'*';:# ",f{t
@ # iit-6i6(it $i U*soii ei waHu tumu mendengar berita
bohong itu orongorang mukminh dan muhminat tidak betxangka
baih tirhodop diri mereha sendiri, dan [mengapa tidakl berteato"
t'Ini adolah suotu berita bohongyang nyolan)

Ini menrpakan teguran dari Allah kepada orang-orang beriman
tentang hal-hal yang terdetik di dalam hati mereka terhadap berita
bohong yang berkenaan dengan Aisyah, yang telah disebarkan oleh

32 Al eaghawi dalrm Ma'alim At-Taruil (4tt76-lSl) secara paqiang. Lihat hadits-
hadif sebelumnya. Hadits dengan lafazh ini tidak kami rcmukan di antara
lit€ratur yang kami miliki. Di antara dua tanda kurung tidak ada dalam
manuskrip, dan apa yang kami cantumkan tertulis di dalam naskatr yang lain.

@U
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mereka yang menyebarkan berita itu Attah Ta'ala berfirman, "Wahai
manusia, tidakkah orang-orang beriman, ketika mendengar berita yang

disebarkan oleh ahlul Uki tentang AisyalU menyangka dalam diri
mqreka dengan prasangka yang baik! Kalian menyangka orang yang

melakukan perbuatan itu dari gotonganmu adalah suatu kebaikan, dan

mereka tidak menyangka bahwa dengan perbuatan ittr mereka telatr

melakukan perbuatan kej i.'
Mal$ud lafazh #\ adalab orang-orang . beriman

kedudtrkaonya sama, karena adalah satu agama

Pendapat yang kami- katal€n ini sesuai dengan pendapat para

ahli takwil lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25954. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada l€mi dari Muhammad bin Ishaq, dari
bapaknya, dari sebagian laki-laki bani Najar, bahwa Abu
AySrb Khalid bin ,Zaid (istri Ummu Ayyub) berkata,

..*"Apakatr kamu mendengar berita yang dibicarakan oleh
orang-orang tentang Aisyah?' Ia meqiawab, uYq dan ihl
adalah kebohongan. Apakah kamu juga melakukannya (ikut
menyebarkannya) ya Urnmu Ayyub?" Ia menjawab, "Tidak,
demi AllalU aku tidak melakukannya." Abu Aynrb berkata"
nDemi Allah, Aisyah lebih baik darimu." Ketika tunm ayat
ini, Allah menyebutkan tentang mereka yang telah
menyebarkan bffita bohong tersebut dai- ahlul ffi, ,61i;L

Xl'r#eut;;t "sestangulvrya orang-orang yang
membau'a berita bolnng itu adalah dwi golongan kamu
juga." Merekaadatah Hasan bin Tsabit dan sahabatnya ffi
U-:;15ltj.;;S'$,'.;"4 "Mengapa di wafuu kamu

mendengar berita bohong itu orang-orang,mubttinin 4an
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mubninat- tidak'bersangka?" Maksudnya, sebagaimana

yang dikatakan Abu Ayyub dan istrinya.33

25955. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

t€ntans firman Allah, i*\U$t,$;;f31*'r;4''f$le

lfl "Mengapa di waHu kottu mendengar berita bqlong itu
orangorong muhninin dan muhninat tidak bersangka baik

terhadap diri mereka $endiri?" Ia berkata, "Kebaikan apakah

ini? Omng mukmin menyangkabahwa seorang mukmin tidak

akan berbuat keji t€rhadap ibunya, dan seorang ibu tidak akan

. berbrut keji terhadap anaknya? Jika hendak berbtrat keji

. maka dia akan melalcukan bulen dengan ibuny4 dan

sesungguhnya Aisyah adalah seorang ibu bagi meteka, dan

mtrkmin itu adalah anak-anaknya. Tentu hd itu'

baginlra." Ia lalu membaca aya! ,#i.V{j
T##L"Mengapa mereka (yang merutduh itu)-tidak

mendatangkot empd orang saksi atas berita bohong itu?"tt

25956. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalu dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang fi.rman

Alarr(fr ;,rilr#-ilY,'t';;$riltp;",f{J"orong-orans
mubninin dot mhninat tidak bersangka baik terhadap diri
nureka sendiri," ia berkat4 "Mereka berkata tentang .

kebaikan kppadanya tidakkah kamu tahu bahwa Allah

uerfirman, 'FA1'6fr{5 'Don ianganlah kamu membunuh

dirimu'. (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Maksudnya adalah sebagian

darimu t€rhadap sebagian lair.. !6,;ti&14;36$

Ibnu Abu lIatim dalam esirq,a (82546),Ib,nu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(6DO) dm Ibnu Athiyyah &lam Al l,firtor o Al Waj b (4 I 17 O).

Ibnu Abu llatim dalam tafsimya (8D546).

diharamkan
C- - --.

33
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yang dapat mendatangkan empat orang saksi, dan ditegakkan

ba$nlahadziinL,"t1 

CCC

@'rii3i?
"Mengapa nrz:el,a (yarrg m,mdnih iA ddak nwdatangl<tr

en$d otong salai aas bqiu bhong iafl Oleh lWena
nrrzreka ddok rr*rraatn slrt t sal6i.sql6i rnilt ntsela itutah

padf, sis, AIIdh ordng.qdrJg yurg ilu,sta" , '

(Qs. An Nuur [Z4lz l3l

;,t l+ *i!t $?r\bE I tFVi# ;j, r* j.v.Ij

rrlwit nmen Ntgh: jltrr$Up tE {$ y;&r*;+*j
54d31t'i;t'.'+eifr Meisq" *ri*o lyane icnuduh ituJ

tidak rtendatanghan empot orang saksi atos berita bohong itu? Oleh
harcna mereha tidtk menddangkan saksi-saksi naha mereka itrlllah
poda sisi Allah otang- orang yang dwta)

Maksudnya adalab mengapa golongan orang-orang yang

menyebarkan berita bohong itu dan menuduh Aisyah dengan
kedustaan" tidak mendatangkan empat orang saksi atas tuduhan
tersebut?

Jika mereka tidak mendatangkan empat orang s-aksi atas

kebenaran yang mereka tudutrkan, iffi?lt'+Ai:\ ,,Maka

mereka itulah pada sisi Allah orang- orang yang dusta," terhadap

berita bohong yang mereka bawa.

37 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5D549).



TrfrnrA,/l.[Inatut

'HendaWah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang

berarti memberi salam) kcpada dirimu sendiri'. (Qs. An-
Nuur l24l: 6l) Maksudnya adatah sebagian dari karnu

terhadap sebagran [ainnya."35

25957. Ibnu Basyar mencentakan kepada kami, ia berkata: Haudzah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf bin Al Hasan

menceritakan kepada karni tentang firman Allah ',;:r:r-'tf*j
t;Ld",eg;ASS;;5:g "Mengapa di watdu tannu

mendengar berita bohong itu orang-orang muloninin dan

mubninot tidak bersangka baik terhadap diri mereka

sendiri," ia berkatq "Maksudnya adalah perempuan-

perempuan mukmin dan laki-laki muktrlin."36

Fiman-Nya, U iil'6"$,6 "Dan (mengapa tidak)

berlrata, 'Ini adolah suatu berita bohong yang rqnta'." Maksudnya

adalah, dan orang-orang mukmin serta mukminat ittr berkata, "Apa
yang karni dengar tentang berita keji yang dituduhkan kepada Aisyatr

dari orang-orang itu adalah kebohongan dan kedustaan. Bagi orang

yang beral<al dan berpikir, akan jelas terlihat bahwa itu bohong, dusta,

dan berita keji.'

25958. Ibnu Basyr menceritakan kepada lmmi, ia berkata: Haudzah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf bin Al Hasan

memberitahukan kepada kami tentang aya! U ily-6itJ(tt
"Dan (mengapa tidak) berkota, 'Ini adalah suatu berita
bohong yang nyata'." Ia berkata, "Maksundia adalab mereka

berkata 'Ini tidak semestinya dibicarakan kecuali oleh orang

Abu Ja'far An-Nuhas dgle'fi fu{4'6ni Al Qur'an (3/510).
Al Baghawi dnJiam Ma'alim At-Taruil (41182) dengan lafaztr yang serupa dari Al
Hasan, dia berkata, "Dengan oralg-orang yang seagama merek4 karena orang-
orang muloin inr seperti satu jiwa." Serta Abu Ja'far An-Nirhas dalam Ma'ani Al
8w' ot (3/5 10) tanpa sutad.

35

36
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*f"rfrU O'Kti';i=g:G €ai C #; K# ifr 3-b{i5

@;r;,ifi
'Selcirany a fidak aila kmnia Nlah ilan rahrrlrfr-Nyc

kepadafunw senwa di dunia dul di al,lfuu, niscayalsnau
dithnp a adzab y clrJg fu ,ser, l<ar ena petrticrr: aan l@nw
tentangbqiubohongitu.' (Qs. An Nuur 12412 L4l

rarsil liman Alah:;rf|Gli a ic;|K& i,t [J{ft
@ ili"$fry#vo-Kfr (sekiranya frdak ada harunia Attah
dan'rahmat-Nya kepada kamu semaa di dunia dan di akhirat,
niscqa kanu ditimpa odzab yang besor, karena pembicoraan kamu
tentong berita bohong itu) .

Allah Ta'alaberfinnan: X*;itlL#{$ .S"arorryo tidak ada

kounia Allah kcpada kamu semua," wahai orang-orang yang

berkeciinpung dalam perkara Aisyah, yang menyebarkan berita

bohong dan keji, dengan ditundanya hukumanmu. IlS"Don
rahmat-Nya," terhadap kalian, karena pengampunan yang Allah
berikan kepadarnu.-;>g:rJ$l'.tli4"Ot dunia dan di affiirat," dengan

diterimanya tobatnu atas perbuatanmu .-V O'Kfr "Niscaya -lcamu
ditimpa adzab yang besar- karena pernbicaraan kamu tentang berita

bohong ittr,u berkecimpungmu terhadap perkara AisyalU akan

disegerakan di drmia. Vlfr " adzab yang besm."

Perkataan kami dalam hal itu sesuai dengan perkataan para

ahli taln ril lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25959. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

rnemberitahukan kepada kalni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Altah, kiK&ilje*g "sekiranya
tidok ada learunia Allah dan rahntat-Nya kcpada kamu

(

il
d

*
s,

1p
fi

Ile



7ffitrAdl.:ttwfui

semtg,tt ia berkat4 uA).at ini untuk meryka y.ang

membicarakan dan menyebarkan berita ini, )ifrU O'Kfr
'*4f" 'Niscaya kamu ditimpa adzab yang besar, koetta

)embicaraan kontu tentang berita botang ittt'.tt}t

eo@

fr#;"* + #,fr c K!;L''Jfi;; i:i;L. xfu +

@pfi*';'q
"(In4dtldh) ili wakt;u-l<firw nwwrimabqiubohong iat ilnri

,*rt"tl<e mttut d$rt<frnuul<atatcan dorcan milutnru apa
yc,lttg finak kanw l@talrui sedikit iuga, dnn l<f,tttu

mmgangaprrya sufiit yarJg ringut saia. Padahal dia pada

sisi AIIah adalahbesff." (Qs. An Nuur l24h LSl

rarcwil fiman Allah: ;<,;i)C KVL,'"$U Kr-iL,X'fu +
@M;tr'*';rq fijgj'*+ ([rngattahJ di waku kamu

menbrima berila bohong itu dari mulut ke mulut dan kamu katakan

dengan mulutma apa yang tidak kamu ketahui sedikit iuga, dan

kamu menganggqpnya suatu yang ringan saia Padahal dia pada

sisi Allah adalah besar)

Maksud ayat di atas adalah, dengan perbuataomu dalarn

perkara Aisyah, yaitu ketika karnu menerima berita bohong itu dari

mulut ke mulut, maka kamu akan tertimpa adzab yang besar.

I,afazlo. i! mertrpakan shilah ftata penyambung) dari firman

Anab 'Kfi

3t lbnu Abu llatim.lalam tafsirnya (tD54S).
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Ndak$d firman Allall fr,:rE ''L "I{amu menerima berita
bohong itu," adalah, kamu mengambil berita bohong itu dari golongan
ahlul W, kemudian B*y menyebarkannya di antara kalian,
sebagaimana dikatakan, gr-i}j i>l(ti *a'.45 "Aku mendEratkan
perkataan ini dari fulan " yang berarti 4'J:lf 'Ako menganrbil
perkataan itu darinya." Dikatakan demikian karena menun$ riwayat
salah seorang dari mereka yang menyampaikan ucapan itu kepada
yang lai& dengan redaksi: atau apa yang telah sampai kepadarnu
adalah dari Aisyah, aBtr tersebar berita keji tentangrya.

. Diriwayatkan bahwa dalarn q;ira'atUbay 'rfyi611 dengan dua
huruf ral dan ini merupakan bacaan_semua ularna penjuru kota. Hanya .

saja, ada yang menibacanya ';5i dengan satu huruf ta,, karena
demikianlah yang tertulis dalam mushaf mereka.3e

Diriwayatkan dari Aisyah riwayat berikut ini:

25960. Muhammzd bin Abdullah bin Abdul Hakam rnenceritakan

- kepada kami, ia berkata: Khalid bin Nizax menceritakan'* 
kepada kam-i dari Nafi, dari Ibnu Abu Mulaikah, dari Aisyah
(istri Nabi SAW), dia membacaayat, ft:ilt.+,,(Ingatlah) di
waWu kamu menerima berita bohong itu dari mulut kz
mulut." Ia berkata, "Maksudnya adalah menyiarkan berita
bohong." Ia juga berkata, "Mereka menyebarkan berita
bohong." Ibnu Mulaikah berkata, ',Dia (Aisyah) lebih
mengetahui tentang ayat yang diturunkan.' Nafi berkatq
uAlu mendengar dari sebagian omng Arab bahwa maksud
latazh.if, t aaaaU kebohongan.'ru

25960. -Mim. Ibnu Hamid menceritakan kepada kamu, ia berkata:
Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata:
Nafi bin Umar bin Abdullatr bin Abdurratrman bin Ma'mar Al

ll ttnrr aUu Athiyah dalam Al Muhurar At Wqiiz (4ll7t).* Hn- Al Buthari dalam pembahasan tentang peperaogan (4144).



Te&tulrilfl7nrtrirt

Jamhi dari Ibnu Abi Malikah, dari Aisfb, bahwa dia

membacanya, 'e\'rf;ft\l.dan dia lebih tahu tentang ayat

itu, l<ar€na terlradapnya ayat ihr ditunmkan.

Ibnu Abu Malil€h mengatakan bahwa maksudnya adatah

menyiarkan berita bohong.al

Abu Ja'far berkata: Seakan-akan Aisyatr mengaratkan

malcna tersebut dengan bacaan tfiiy, dengan memberi harakat kAsrah

pada huruf lam dan meringankan huruf qaf- Nsyah mengartikan ayat

tersebut, "Jika kalian tet'trs-menerus dalarn kebohongan berita itu dan

menyiarkan dengan lisan katian." Sebagaimana dikatakan , A'o>li'r{t
',it'l i,ilJrt yakni, "Jika terus-menerus'"

Qira'at yang tepat dalam hal ini adalatt

riwayat adalah qira'at ulama penjuru kota,

tentang bacaan tersebut.

Perkataan kami dalam penaknilan ini telatr dilotakan pgla oleh

ahli takwil yang.menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

25961. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Htrsain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang ayat, 'ifi
Kr-{\"(ngattah) di waldu kamu menerima berita bohong

rtu dari mulut kc mulut," ia berkata "Maksudnya adalall

saling menceritakan di antara kalian,t2

25962. Muhammad bin Anu menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: At Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya

ar lbnu Abu llatim dalam ta8irnya (82548),Ibnu Athiyyah dalam Al Mrthorar Al
Viiz (4ll7l), dEnAlMawardi dalamAn-Nukat wa Al Uytot(4182). i:.:-

f2 Disebntkan oleh Ibnu Mandau ddam Lisan Al Arab (erfir: walaqa). 'n;a,l

Xfu\yang menunrt

karena adanya huiiah

: fEtr
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dari Ibnu Abu Najib, dari Mujahid tentang apq frfrt
"(Ingatlah) di waHu kama menerima berita bohong itu," ia
bertata, "Maksudnya adalalL saling menceritakan di antara

kalian."'3

x'imen-Nya: ,V.tt#A( h;fr1afgt "Dan tramu

kataknn dengan mulutmu apa yang tidak kanu ketahui sedikit juga."

Maksudnya a.lalab kalian mengatakan dengan mulut kalian perkara

yang tidak kalian ketahui (kebenarannya), ymg kalian ceritakan di
antara katian. Kalian berkata, "Kami mendengar Aisyah melakukan
perbuatan ini dan itu" padahal katian tidak mengetatrui hakikat
kebenarannya 6 X*; "Dan kamu menganggapnya suatu yang
ringan saja." Katian menyangka bahwa ucapan kalian dan berita yang

kalian ceritakan dengan mulut kalian merupakan perkara sepele, tidak
ada dosa dan tidak ada beban. '#;ti'"ry'fi"Padahal dia pada sisi
Allah adalah besar." Maksudnya adalalU cerita dan ucapan kalian
kepada sesama kalian dengan mulut kalian bagi Allatr adalah satu

perkare yang besar, karena kalian telah menyakiti Rasulullah SAW
dan istrinya

occ

!-l6L {t#,14. ik it-g iKe fi t#"it$i:
@rJr

nD an mengapa l<*ntu dnf,k U*lrfra. iliw alxu nddcrrgor
bitabolwng itu, 'Sel<ali.l<ali tidaldah Pantas bagikiu

mempuldalun ini, NIaIw Suci Englfii (ya Tuhan l<firli),
ini ailaloh ihrsu yarrgbesclr'." (Qs. An,Nuur l}4l: 16l

n' Mqahid dalah tafsirnya (hal. 490), Ib,nu Abu Hdim dalam taftirnya (tD548),
dan Abu Ja'fu An-Nuhas &ln Ma'*ti Al Qro' ot (3/t I 0).
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Telrwil firmen Alhh: 14ff;W oluiK-e ;fi';';,if{fii,fr,;r;,ii
@ Wlrq;6i iI:$, @on meniopti tuma tidak berkuto" diwofuu

ttundengu berita bohong itr4 "sekoll.halifidaHah'puttos w hitt
ruempeilcatakm ini, Maha Suci Engkau [Ya Tuhan ha"'il, hi
adolah dwta yang besan')

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirmaru "Wahai

orang-orang yang sibuk dengan bbrita bohong yang dibawa oleh

segolongan dari kamq ';r{ \y"dtwabu mendengar berita bohong

itu" daiorang yang membawa berita ih1 mengapakah katian ddak;li
,,komu berkata" tidak diboletrkan bagi kami untuk mengatakan hal ini,

dan tidak semestinya kami menyebarkan berita ltui)*'#6 iI:$
"Maha suci Engkau (ya Tulwn kami), ini adatah Drcta yang beso"

dalam rangka mensucikan-Mu ya Rab dan keterlepasanmu terhadap

apa yang mereka baw4 rylr{($ 'ini adalah Dusta yang besar"

ia mengatakan: Dan perkataan ini adalah kedustaan yang amat besar.

:cc

F m q;@ GJl { ry(fi "rilV'fi 6xnry.
@rirryfr;'usi

" Nlah nwnpuingdtkan kannl agctr (i on3orrr) lie,1rtafi
yolr,lg sQuti iat selam*'lmnmrya, iikr.kf,mu

orcmg-ofimg ydttgbqhnart. Dart Nlah nenoangfunt olat'
ay&-Nya@qdollolrnlDartNlahMalwMengetalwilf,gi

Mdha Biiaksma.' (Qs' An,Nuur l24lz 1 7-18)

ralrwit firma-n 4I.1, @ iK*y6 .rELV';i blfifrW-
@ i.f ry'i;|'*Si'$: t'l qJ @i 6tbh "u"'pertniy*an
hanu agar [janganJ kcnbali mcmperbaot yang seperti itu seluu-
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lmunya, jilu harrru otorrg4rang yong berbnan Dan Alloh
,ranerungkan ayot+yat-Nya kepoda hanu Dan Allah Maha
Mengetahui lagi Moha Bijahsana)

Maksud ayat di atas adalatr, dengan ayat-ayatdalam kitab-Nya,

Allah memperingatkan dan melarang kalian mengulang kembali
perbuatan yang telatr kalian lakukan kepada Aisyalu yaitu mengarnbil
cerita bohong itu dari ahlul W darl mulut ke mulut kalian yang tidak
kalian ketahui ftebenarannya) sslama-lamanya

Maksud ayat di atas juga adalalU Altah Ta'alaberfirman, "Jika
kalian mau mengambil peringatan yang telah Allah peringatkan.dan

melaksanakan perintah-Nya serta meqi auhi larangan-Nya. "

Perkataan kami telah sesuar dengan perkataan para ahli takwil
lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25963. Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

mem.beritatnrkan kepada kami, ia berkata: Ib-nu Zaid berkata
-.-- tentang finnan Allah ,*ry'ftf'*${Sfitg5 uDan

Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kcpada kamu. Dan Allah
Malw Mengetahui lagi Malw Bijaksana," ia berkata,

"Maksudnya adalah, kebaikan bagi kami dalam hal ini
adalalL Allah telah memberitahukan kepada kita agar jangan

terjerumus ke dalamnya. Seandainya Allah tidak
memberitahukan kita tentang hal itu, niscaya kita juga akan

celakq sebagaimana kaum itu telah celaka yaitu seseorang

berkat4 'Aku mendengar berita itu dan tidak mereka-reka

serta tidak membual'. Jadi, merupakan suatu kebaikan bagi
kita ketika Allah memberitahukan hal itu kepada kita, agar

tidak terjenrmus ke dalam perbuatan yang sama untuk
selama-lama, sedangkan hal itu bagi Allah adalah sesuatu

yang besar.'s

s Tidak kami temukan dalam litcrafir yang ada pada kami.



TSsklrfi:Ilufui

Fiman-Nye, '*$K61'#i uDan Allah menerangkant

ayat-ayat-Nya kepada kamtu" Miksudnya adalab Allah telah

menerangkan hujjah-hujjahnya kepada kalian bertrpa perintah dan

Iarangan-Nya, agar jelas orang yang taat dan orang yang bermaksiat di

antara kanru. Allah Maha Mengetahui keadaan dan perbuatanmq

tidak ada sesuahrpun yang tersembrmyi dari-Nya. Allah membalas

kebaikan orang-orang yang berbuat baik dan kejelekan orang-oEng

yang berbuat jetek. Maha Bijaksana dalam mengatur harrba-Nya dan

datam membebani hamba-Nya detgan foidhoh Guatu kewajiban).

CCC

"sesnngguhny o ofimg'orfrrg yfrig fngfrn agcrr (W4)
perfuilan yfirrg efltfrl@ii ittt tgrsior dilcalangan otuJg
otong yurgberf^mrrrbagi nrrrel<a ddzab yorrJg pedih di

funiy a*, ai owiru.Dan Nlf,hmengetalw; seilmtgl<a{rw

fidak mrlngetallui." (Qs. An'Nutrr l24lz L9l

Takrrit riman A[ah: <r-$i oii$;rt'bs i'"H e-fi:rl,
@ il: { !$ 7x-':i5 ';',St; W { 'd lY e q(

(sesangguhnya orangorang yang ingtn agar fterinl petbuatan

yang anat keji itu tersiar di kalangan otangQrang yang berhnan,

bagi nereka adzab yarrg pedih di,dunia dan di akhirat Dan AAah

nengetahui, sedang kanu tidak nungetahui)

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang senang

menyebarkan (berita) tentang perbuatan zina di antara orang-orang

yang membenarkan Allah dan Rastrl-Nya serta menampakkannya di

sfi'{a?i w( o$i oibfi '€ 6'"j.3* e$ dt
@ld*{hy$31;5'tt$3$1fr



antara mereka, maka 'J$6{"roO mereka adzab yang pedih," di
duniq yaitu dengan hadyang telah Allah tetapkan kepada orang-orang
yang menuduh wanita-wanita dan laki-laki yang baik dengan

perbuatan ziaa. I-aLu di akhirat mereka mendapatkan siksa Jahanam
jika mereka tetap melakukan perbuatan itu dan mati sebelum bertobat.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

25964. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

, Allah, i$ffi'O$6'"jr| "Ingin agar (berita) perbuatan
yang amat keji itu tersiar," ia berkata, "Maksudnya adalah

menyebarkan berita tentang perkara Aisyah."a5

25965. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

, memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

p\rys-n ryq.4!"1,, 6-ii aiaffr'oa 6'rlj irSl Ot
'C) ,i$;'{ ii( "sesungguhnya oring-orang yang ingin

L- agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di
lralangan orang-orang yang beriman, bagi mereka adzab
yang pedih," ia berkata, "Dia adalah si munafik yang jelek,
Abdullatr bin Ubay bin Salul, yang menyebarkan berita
kebohongan tentang Aisyah. 'J,irt { 'Bagi mereka adzab
yang pedih'.'n

25966. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Warqa' menceritakan kepada kami, semumya

SurchAn.Nurr

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 490) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8t25sO).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsrinya (8/2550) dan Ibnu Athiyah dalamAl Muhurar
Al Wajiz (4lr7l).

4t

6
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dari Ibnu Abu Najih, dari Mujahid, tentang Allaltt

'^I,2fr|'d 83# "Agq (berita) perbuatan yang nmat keii

itu tersilcr,,, ia berkata, "Maksudnya adalah berbicara tentang

perkara Aisyah.'*'

OCG

H 36':;t'1fi W! W ;;t y-rt {i5
oDan sekiranya tidat<tahl<menaltmnia Nlf,h ilm rahmat'

Ny a lecpada ir"rr* seffw, darr Nlah Malw Peryanan dmt

niol-poryry*.g, (niscuyal<ontu alq diti,lm1o ad$b yarJg- 
k"or1.' (Qs. An'Nuur l24lz 2Ol 

,

Takrvit fiman Alleh:':i'l'l||, g;H; :tfr Yn{fi
@#)Si; @an sekiranya tituklah harena karunia Ary d:"
,\n^ri-Nyo kepada kamu semuo, dan Allah Maha Penyantufi dan

Maha Penyayang, [niscaya kamu ahan dititt\pa adzab yang besarJ)

Maksud ayat di atas adatatr, Allah Ta'ala berfirman, "wahai

manusia, seandainya bukan karena kangria, rahmat, dan kasih sayang-

Nya kepada kalian, niscaya kalian akan binasa dan disegerakan

hukurnan kalian."

Dalam ayat ini tidak disebutkan jawabannyq karena p"yd:.'E::

tetah memahami makna yang dimaksud, yaitu firman AllalL ir-.lllEEi-

Wi*#j#J r;r1. "Hoi orang'orang yang berima, ianganlah

lramu mengihtti tangkah-langkah syetan " ""
COC

'7 MulahidddamtaBirnya@al. 490).
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;L* tt 6rb'& fiwi erfr:t#{ q,;'"$i ffi
K"oSc|txLK{ ifr Jir{$"$If; ;1zi\)r, frE

@,ry u )lfiJr4 ;*t;fi ',sr{ 61 { i;
' Hai oft mg or arrg y dng b erimon, i angariloh l<frnw

rnengikutilangfl <nh.larrgkahsyetan.Barangsia|ayartg
mrrltgilrlz,ltilmrg!.ah.larrslru;lhsyetanrmal<r-senmgulnrrya

syetan iat nwnyrnh mengerial<an pefutntan yolnglnii dq
ycrrrg rrnmslrolr. Selcirony a ddald.ah l<mena l<anuia AJ;lf,h

ilan. rahrnat Nya lnpadakffiu sel<alian, niscaya tidak
seonmg pn'dmi l<ffiau bqsih (df,ri pufuaan pubuatan

l<$i dm nnmgl<ar ifii selama,lorrumya, tetopi AJ;lah

merrtqsihl<arJ sia1a yorrg dil<ehendaki,Nya. Dart Nlah
Mdht Mend.ensdr lasi Mdha, Mangetalrui.

(Qs. An Nuur l24lz zll

Penalrwilan firman Allah:'!!"$i . r,}tt 1# {'fi6-ii eli-
'f-*lV [;;;i\ f\ fry dl"*rf *F &,; w,i i,o,si,ons yans

berilnan, janganlah lcamu mengihuti langkah-langkah syetan

Barangsiapa yang nungikuti langkah-bngkah syetnn, maka

sesunggahnya syeton ilu menyuruh mengeriakan perbuatan yang

heii dan yang mungkar)

Maksud ayat di atas adalafr, Allah Ta'ala berfirman kepada

orang'orang mukmii, "Wahai orang-orang yang membenarkan Allah

dao Rasul-Nyq janganlah mengikuti jalan-jalan dan jejak syetan

dengan perbuatanmu; menyebarkan (berita) perbuatan keji di antara

orang-orang beriman, yaitu ketika kamu membantu menyebarkan dan

meriwayatkan berita itu dari orang-orang yang membawanya.
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Sesunggubnya syetan menytrruh kepada perbgatan keji -zinr dan

perkataan mungkar."

Telah kami terangkan mal.,' lafazh gg aan$7iill, pada

bab lalu, serta dalilnya, maka tidak pertu kami ulang dala4 bab ini.

rarrwit-nman Allah | # i KriitC :*S K{G 5fr '$'{iJ
ry A '$; Xi ;, ,{p':rt 

-'-,535 (rt $*ir""vo tidahtah karena

karuniaAlhh dan ion-otNyo kepada hamu sekalian, niscoya tidak

seorang pun dari kamu bersih [dari perbuofin-perbuatan keii dan

mungku ituJ selanu-lamanya, tetapi Allf,h ruembercihkan siapa

yang dikehendaki-Nyu Dan Albh Maha Mendengar lagi Maha

Mengetahui).

Maksud ayat di atas adalalU wahai mangsia, jika bulgn tgIena

kanmia dan rahmat Allah ke,padamU tidak akan ada seorang ptrn dari

kalian png bersih dari kotoran dosa-dosaq'a dan kesyirikannya selarna-

lamanya Akan tetapi Allah menlTrcikan siapa saja yang dikehe'adaki-

Nya

Perkataan kami tentang hal itu sesuai dengan perkataan ahli

talo ,il lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25967. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullatt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

rirman Atlah, Gl #'n K4iS(,:ir;5 K* 5fr J-it{i;
,,seHranya tidaHah karena karunia Allah dan rahrnat-Nya

leepada kamu sekalian, niscaya tidak seorang pun dari kamu

bersih'(dari perbuatan-perbuatan kcii dan mungkar itu)

selama-lamartya," ia berkata" .Maksudnya adalah, tidak akan

ada hamba-N y a y mg mendapatkan petunjuk kepada kebaikan
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yang bermanfaat bagi dirinya" dan tidak akan ada yang

mampu menjaga serta membela dirinya dari kejelakan."{

25968. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia b-erkata: Ibnu Zaid berkata

tenraag rirman Allah, #i; pri$C :^i;nK* ;fr $r1i3
(fi "Sekiranya tidaHah karena karunia Attah dan rahrnat-

Nya lcepada kamu sekalian, niscaya tidok seorang pun dari
lromu bersih (dari perbuatan-perbuatan treji dan mungkar

itu) selama-lamanya," ia berkata, "Maksud lafazh 8(
adalah, tidak akan ada yang masuk IsloF." Ia juga berkata,

"setiap kalimat 
"33 

atau o-li yang ada dalam Al Qur'an
berarti Islam."ae

Firman-Ny ", ryU'i$ "oon Allah Mata Mendengar lagi

Maha Mengetahur. " Maksudnya adalah, Allah Maha Mendengar

perkataanmu dan Maha Mengetahui perkara kalian yang lain. Dia

meliputi kalian dan mencatat segala perburitan untuk membalasnya.

@oe

i#:f5 SA $ W. fu::fii f-,Fi't$,ifr*;
{ifr rt J;:}ii1}a";jjffij7,b o 6*{56

?#r"'il6K
"Dmrianganlahor(mg-oratgyangrcmpurryail<elebilwrrdrrrr
l<elapanganiliartmal<nnubeffimpahbahwansela(tdak)
al<ff r menrfu i (b anmi W dda l<nrrn l<saba(rry a), or ang.

48

49

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812553) dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(6t23).
Ibid
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or ar.g y u.g mislcin ilut orang' orang y orltg brl"{rdlir ah Wdo ialffi
Nlah, dm hendaldah nwelro' @<m dm bedapans

dada" /pal<ahl<mw dnakingin bahwa Nlah
? Dan Nlah adalah lvfa}rl P etryffiipn lrugi

l,fiahrflPenyaymg." (ps. An-Nuur [2412 221

Anah:,$US. 6 r1if,; f- 4Ai $J j!c.*1

Kri'i'g;6i,#,fr\;;ei
Takwil firmsn Allah: Ji65-.i ]J! ,rJ-,billlrljt .ft''-)-r
'j;.J'o#,ii13;;:r\;r:jj$,Daq.i5i5irg:f|i;Ji'i7;,K6(,t'irt

/qr' r ZVt< fi1-
\9|-;22b att

dt\ #-!,1 i;i Yt Uiibt j4) yt W 4 <t';-g-tb !f'!rl, c,ril

{;3i"i;S lD_on iansanlh oruns:rans 
.vans ^":o,uo,lot_

*iUbinan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa

mereka [tidakJ akan memberi [bantuanJ kepada kaum kerabat[nyaJ,

orang-orang yang miskin dan orang-orang yong berhiirah pada

jalan Alloh, dan hendakloh mereka memaafkan dan berlapang

doda. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengamPunimu? Dan

Altah adaloh Maha Pengampun lagi Moha Penyayang)

Maksud ayat di atas adalah, Allah To'ala beihrman,

"Janganlah orang-orang yang memiliki kelebihan di antara kalian

bersumpah dengan nama Allah."'

Makna lafazh $U-*i adalah yang memiliki kelonggaran.

Para ahli qira'at berbeda dalam membaca firman Allah,

SY-S;. Mayoritas ahli qira'a, membacany^ JiU-*i vang berarti Jik
jari lafazh Utlr yaitu bersumpah dengan nama Allah, kecuali Abu

Ja'far dan Z,aid bin Aslam, keduanya membacanya Ji-l-fj. y*g
bermakna ;[iii;-, berasal dari lafazh 4l'.'o

Qira'at yang tepat dalam ayat tersebut adalah yang berarti

J 4;i-, dari lafazh ,-jtlt, karpna demikianlah yang terdapat dalam

mushaf. Qira'at yang lain menyelisihi tulisan yang ada dalam mushaf

50 eira'at iE fr adalah bacaan y;ng syadz dan tidak muttawatir. Lihat lbnu

Athiyyah dalam Al Muharrar Al Waiiz (41173).
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tersebut, maka mengikuti mushaf dan qira'at yang dibaca oleh
*li qira'at lebih utama kebenarannya daripada yang lain.

Orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah Abu Bakar Ash-
Shiddiq, yang bersumpah tidak akan memberikan nafkah kepada
Misthah. Allah pun berfirman, "Watrai orang-orang yang beriman,
janganlatr orang-orang yang kelebihan dan kelapangan dalam hal harta
bersumpah dengan nama Allah untuk tidak memberikan (sebagian

hartanya) kepada kerabatry4 yang (dengan pemberian ittr) dapat

menyebabkan bersarrrbungnya. tali persaudaraan, seperti Misthah, yang

merupakan anak bibi Abu Bakar."

Firman-Nya: '+<(fi "Orang-orang yang misHn"
adalah, orang-orang yang membutulrkan, dan Misthah

termasuk ba,gan dari mereka, karena Misthah orang fakir dan orang
yang membuhrhkan.

Firrran-Nya $,*,i6q'fi55 "Dan orang-orang yang
berhijrah pado jalan Allah," maksudnya adalah, orang-orang yang

meningalkan tempat tinggal dan harta mereka untuk jihad melawan
mustrh-musuh Allah, dan Misthah termasuk dari merek4 karena dia
hijrah dari Makkah ke Madinah, serta ikut bersama Rasulullatr dalam
Perang Badar.

Firman-Nya,'tj43 "Dan hendoklah mereka memoaflran,,,

maksudnya adalah, hendaklah mereka memaafl<an perbuatan dosanya
yang telah lalu kepada merek4 yaitu seperti perbuatan Misthah
kepada Abu Bakar ketika ikut menyebarkan berita bohong tentang
anak perempuannya (Aisyah).

Firrran-Nya: 'g;i;jt uDan berlapang dada," maksudnya
adalah, hendaklatr membatalkan hukuman kepada mereka Oaitu

pemberian yang telatr mereka berikan sebelumnya) dan

berikanlah kembali kebaikan yang selama ini telatr mereka lalarkan
kepada mereka.

l

I

l
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Firmen-Nyr \s':nt 71-,i'o33{1 nawkth tunu fidak ingin

bahwa Allah menganpunimu?" Uatstranya adalalu wahai manusia'

apaloh kalian tidak ingin Allah menuhrpi dosadosa kalian dengan

kebaikan yang kalian berikan kepada merek4 sehingga kalian mau'

membatalkan hukuman kalian kepada mereka?

Firman-Nyat Fr3fi{fV "Dan Allah adalah Matw

Penganpun lagi Matn PLnyayang," maksudnya adatalu Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang terhadab dosadosa orang yang

menaati-Nya dan mengikuti perintah-Nya Maha Pengasih untuk

sampai menyiksa mereka, sedangkan mereka menaati dan mengikuti

perintah-Nya terhadap perbuatan mereka yang telah meminta

ampunan kepada Allah dan bertobat dari perbuatan tersebut.

Perkataan kami tentang hal tersebut sesuai dengan pendapat

para ahli talcu/il lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

25969. Ibnu Humid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Salamatl

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Ishaq, dari Az,Zrilrri,
deri Alqamatr bin Waqqash Al-Laitsi, dari Sa'id bin Al
Musayyib, dari Urwah bn Az-Zubair, dari Ubaidullah bin
Abdullah bin Utbah, dari Aisyah, ia berkata: Ibnu Isluq

. menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Ubad bin

AHullah bin Az-Zubair dari bapaknya dari Aisyah, ia
berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadakra ia berkata:

AMullah bin Abu Bal€r bin Muhammad bin Amr bin Haan
Al Anshari menceritakan kepada kami dari Amrah binti

Abdurrahman, diri aigyah, ia berkata: Ketika turun ayx_ il
;+i* etttV;eisr "sesungguhnya orang-orang yang

membawa berita bohong itu adalah dori golongan lcamu

juga, " terhadap Aisyatr dan t€rhadap mereka yang

mengatakan perkataan terhadap AisyaltsAbu Bakar berkata,

sedangkan ia selalu memberi naftah kepada Misthah karena

kedekatan dan kebutuhannya, "Demi Allah, aku tidak akan
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memberikan naftah kepada Msthah selaura-lamanya, serta

tidak al<an memberikan sesuatu yang bermanfaat kepadanya

selamaJamanya setelah uc4pannya terhadap Aisyatr, dan apa

yang dia tambahkan dalam ucapan itu!'-' Allah lalu
mennrunkan firman-Nya, rli{$fu;*jiJi6i $Y.1; "Dan
janganlah orang-orang yang mempurryai kelebihan dan

kclapangan di antara kamu." Abu Bakar lalu berkata, "Demi
Allatr, aku senmg jika Allah menganrpuni dosaku." Abu
Bakar lalu kembali memberi nalkah kepada Mistah,
sebagaimana yang telah ia lakukan. . Abu Bakar berkata,

"Demi Allah" aku tidak akan mencabut darinya selama-

lamanyau5r

25970. Ali menceritakan kepadaktq ia berkata: Abdultah
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, -;:fSf-,#rt$t 
$1.*: "Dan jangantah

.._orang-orang yang mempunyai ketebihan dan kclapangan di
antoa kamu," ia berkata, "Janganlah kalian bersumpatr unfuk
tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada seorang

pun!"'

25971. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Parnanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allah r:d|f*;-Ji]ilJ[ $Y-tj "Dan jangantah orans-
orang yang mempunyai kelebilun dan lcelapangan di antara

Ibnu Hisyam'dalam sirahnya (31316,317) dan Al Butfiari dengan lafazh yang
hampir serup4 dalnm pembatrasan tenta[g keutamaan (4143), serta At-Tirmidzi
dalarr pembahasan tentang ta&ir Al Qur'an (3180), ia berkat4 "Hadits hasan
shahih"
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (82553) dari Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qttr'u (3/51l).
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2s972.

kamu," ia berkata, "Maksudnya adalall sebagian sahabat

Rasulutlah SAW telah menuduh Aisyah dengan perbuatan

yang jelek, kemudian menyebarkan dan membicarakannyq

lalu sebagian sahabat Rasulullah SAW berstrmpah, termasuk

Abu Bakar, untuk tidak memberi nafkah kepada orang yang

ilut membicarakan berita itu, juga tidak akan menyambung

silahrrahim dengannya. Lalu dikatakaru'Janganlah orang-

orang yang memiliki kelapangan dalam harta mereka

bersumpah untuk tidak memberikan sebagran harta mereka

sebagaimana yang telah mereka perbuat'. Altah lalu

memerintahkan.mereka untuk memaafl<an dan mengaurpuni

kesalatran metreka"s

Aku diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata: Ubaid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang

firman Allalr rztt;Kr,Fi\$ ift-$ uDan' 
iangantah

orang-orang yahg mempurryai kclebihan dan kclapanlan di
antara kamu," ia berkata, "Ketika Allah Ta'ala menunrnkan

kebebasan Aiqfatr dari langit, Abu Bakar dan beberapa orang

dari kaum 6qslim berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan

menyambung silaturrahim dengan orang yang berbicara

tentang Aisyah, dan karni tidak akan memberikan sesuatu

yang bermanfaat kepadany-a'. -Allah pun menurunkan firman-
Nyq,Zf,; f*[jjJli$J $Y.:it' o"" jangantah orans-
orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di ontara
kamu'. Maksudnya adalah, janganlah bersumpah."5'l

53 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (4lllE6), Ibnu Athiyyah dalam Al
Mtrttrs Al Wajiz (4t173), As-suyuthi dalam Ad-Durr At Marxsur (6t163), ia
menisbatkannya kepada Ibnu Mardawih dari Ibnu Abbas, dan Al Qurthubi dalam
taftirnya (12D07).s Tidak kami temukan hadits dengan sanadyaagsampai kepada Adh-Dhabhak di
antara literatur yang kami mililq, sedangkan yang diriwayatkan dari Adh-
Dhahhak bermalma sep€rti hadits yang lalu.
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25973. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Watnb
memberitahukan kepada'kami, ia berkata: Ibnu TAidbrkata
tentang firman xi.rt, dtlBj-.. 6 i3f6 fu ,]'jiji't$ $U-*j
€fll "Dan jangantai orang-orang yang mempurryai

kclebihon dan kclapangan di antara kamu bersumpah bahwa
mereka (tifuk) akan memberi (bantuan) lcepada kaum

kcrabat(nya)," ia berkatar "Maksudnya adalah, Misthah
memiliki hubungan kerabat." Tentang firman-Nya, it#Jif
"Orang-orang yang mishin," ia berkata, "Maksudnya adalah

Eorang yang miskin." Tentang firman-Nya, O64.ri5g
$l }=d,"Oan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah,"
dia berkata, "Dia termastrk pejuang pada Perang Badar."55

25974. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa

monceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
- ,* b€rkata: Al V/arqa' menceritakan kepada kami, semuanya

dari Ibnu Abu N4iih, dari Mujahi{ tentang finnan Altah, {j
K1#i'rjt $U uDan ianganlah orang-orang yang
mempwryai kclebihan dan kclapangan di antara kamu," ia
berkata, "Maksudnya adalah, Abu Bakar bersumpah untuk
tidak memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada anak
yatim dalam asuhannya, yang ikut menyebarkan berita
bohong tersebut. Namun ketika turun ayat tersebu! Abu
Bakar berkata, 'Demi Allalt aku senang jika Allah

dosa-dosakq dan aku akan lebih baik terhadap

anak yatim dari yang telah aku lakukan sebelumnya'."55

CCC

Ibnu Abu llatim dalam ta&irnya (82555), dalam dua hadits yang berbeda tempat
dengan sEtu lefiih dm soud dali ssid bin Jubair.
Mujahid dalam a8irnya (h81. 490).

55

t5
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@eFs'a'{'
..S esnngguhny d oruflg. or cfrr-g y NJg nelr'rudnth *-*tu y urg

b;;-;;t ; "s ;;,fr bd ;;nt*u (betunr zho)' m,,.eta

l<enolatqnt di i;idi okhi'u, dnnfuginnela adzab* 
iirbesct.o (Qs' An'NuIrr [24] z 231

Talcwil firman Allah: tfi '{'i:r qjr*fi r;6 a;ii''$'i'y
ffi) r-E L,&'A1-rb$lJQ!l$A (Sesangguhnva orans4ra"s vans

Y"lfr* nirao yi"iooi*-oiik, yorg tcngah tagi berirrun [berbuat

anaJ, ncreka kena iaknat di dunia dan akhirol, dan bagi mereka

oazi yong besar)

' All ah Ta'ala berfirrrao, 6fi-'-$L{sesunggutuya orang-

orang yang meruiluh" dengan perbuatan keii' '2i35 "Wanita'yang

baik-baik" yakni mereka yang menjaga diri' *{$ "Yang lengah'"

m*tn:"';yxt'#tri?##-vffin
dunia dan akhirar." Yaitu dijauhkan dari rahmat Allah di drmia dan

;-;;;'{tt-':';; bagr .meieko,u di alfiirat' '#16 "Azab vang

besm," Yaitu siksa Jahanam'

Ahli talcvtil berbeda pendapat tentang' c''V:oiJS "Wanita baik-

baik" yang dihulormi dengan hulom ini' Sebagian berpendapat bahwa

ayatinikhususuntukAisyaludanhukumAllahterhadapnyaserta
orang.orangyangtelahmenuduhnya'namrrntidaktermasukwanita.
wanita dari ,mat Muhammad. Dan, yang berpendapat demikian

adalah:

25975. Ibnu Abi Syawuib menceritakan keeada l@mi' P qlafia:

AMulwahidbinzi}nadmenceritatcankaada@iaberlota:

{,+<f6QIiOH c;#5<,;S-n$it
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Hushaif menceritalan kepada kmi, ia berl€tu. Aku pernah
b€*a[a k€pada Said bin Jubair, r'-l\dana- png lebih besar -domnl,r-, zine dlaa menuduh wanita baik-baik {engan
perb,atan keji-?' Dia berkata ttM,, Aku lalu berkat4
"Bukanlrah Allah Uernrmaq cjZ{t 5};-ir-$4*Dur orotg-
orotg ymg merudth wanito-wotita yang baik-baiV?u Ia lalu
berkat4 * Ayat ini ktrusus unnrk Aisyah.,o,

25976. Ahmad bin Abdah Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami,
ia berkata: Abu Awanatr menceritakan kepada kami dari
Umar bin Abu Salarnah, dari bapaknya, ia berkata: Aisyah
berkata: Aku penrah dituduh dengan segala tuduha&
sedangkan aku glwfilat (tidak pernah terpikir untuk
melakukan perbuatan maksiat itu), namun berita itu sampai
juga kepada}u. Ketika Rasulullah duduk di sisiku, turunlah
wahyu kepada beliau, dan seperti biasa, jika beliau menerima
wahyr maka keadaannya seperti orang yang sedang tidur, dan

. posisi beliau saat diwatrytrkan sedang duduk di sisikq
temudian beliau mengambil posisi dudtrk tegak lalu
mengusap keringat dari wajahnya. Beliau kemudian
bersabda, "Bergembiralah wolui Aisyah!,! Aku lalu berkatq
"Dengan segala puji bagi AllalL d+ bql.* untuk engkau.,,
Beliau lalu membaca ayx'/;i'{$4rtu,;&"fi '-rl,

"Sesungguhnya orang-orang yang membarya berita bohong
,yrg"h dal golongan kamu iuga." Hingga aya! 

"r$J6jfr.li6;.ir "Mereka (yang dituduh) itu bersih doi ipa
yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu).,,5t

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(E/1s57),Ibnu Athiryah dalam Al Muhurt Al
wajiz @/fi$, Al Qurthubi dalam tafsirnya (t22o9), dan Abu Jafar An-Nuhas
dalam Ma' ani Al Qtr' an (3 / 513).

$. Muslim dengan lafaz,h senrpa dalam at-Tattbah (56), Mttsnad Atmad
(61103), swtan Abu Daud-(5219), Abdurrazzaq drd,am MushinndeT4g) dengan
lafrzhhnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya (lotlgD, serta As-suyuihi arlras,Ta-

ffi
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Pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat itu hmm lfiusus

untuk istri-istri Rasulullah" dan tidak termasuk di dalamnya wanita-

wanita selain mereka DarU yang berpendapat de,mikian adalah:

25977. Aku diberitahukan suatu berita dari Al Husain, ia berkata:

Aku mendengar Abu Muadz berkata: ubaid menceritakan

kepada katni, ia berkata: Alar mendengar -Adh-Dhahhak
berkata tentang firman Allah, trtlx+ialt<riiu$iy
"sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita yang

baik.baih yang lengah"'' ia berkata, ..Makzudrrya adalah

khusus isti-isti Nabi SAW-"5e

Pendapat lainnya mengatakan bahwa ayat ini din[unkan

berkenaan dengan peristiwa Aisyafu, akan tetapi yang dimaksud adalah

semuayang memiliki sifat seperti yang dijelaskan dala6 ayat ini.

Mereka berkat4 'Itulah hukgman bagi orang yang rnenuduh

wanita-wanita baik yang tidak p€rnah melakukan perbgatan keji'"

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

25978. Ali bin Sahal menceritakan kepadaktr, ia berkata: Taid

menceritakan kepada kami dari Ja'far bin BurkarU ia berkata:

Aku pernah bertanya kepada Maimln,,yang disebutkan oleh

Auah d"il ;;;-Ny; {,? {;5;:t\i.it rtg'i;i-t-ii5
"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-

baik(berbuatzitta)donmerekatidakmendatangkan."-ry?9j
orang saksi. " Hingga firman /Jtla}iilflji'*'4t S|1tic t$iJy

@Ur3ji'ii "Kecttali orang-orang yang bertobat sesudah

itu dan memperbaiki (dirinya), maka sesungguhnya Allah

Durr At Mantsur (6/165), ia menisbatlcannya kepada Ibru Al Mutdzir dan Ibnu

Mardawih dari AisYah.n f6tt &{yan Ats-Tsauri (ha1.223),Ibnu Alhilyah dalam Al- Y*ry-* ei Wai!1

iiiiit>, eUo f"'frt An-Nuhas daie"'. l,la'qai Al Qur'an (3/513), dan Ibnu Al

Jauzi dalam ZadAl Masir 6n .
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Mata Pengampm lagi Mala Penyayang." Kemudian dalam

hal ini dijadikan adaaya tobaq dan Dia berfirman paila ayat

lairr,fl{ni€j21iAi5-i$iiy "sestmgguhnyo orang-

orang yang memtduh wanita yang baik-baik, yang lengah"

Hingga firman Allah, '#16'{t "Dan bagi mereko

adzab yang besar." Maimun lalu berkata, uPada ayat pertama,

bisa jadi wanita ittr telatr melakukan perbuatan tersebu!

sedangkan yang keduq dia fidak pernah melakukan

perbuatan ihr sama sekali.'s

25g7g. Al Qashim.menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada ku4, ia berkata: Hasyim menceritakan

kepadalcra ia berkata: Al Awwam bin Harsyab

memberitatnrkan kepada l<ami dari seorang Exaikh dari bani

Asad, dari Ibnu Abbas, saat menafsirkan.surah An-Nuur, dan

ketika sampai pada ayat9i# 4{$ crt$lS 6}i-'u-$Lt
'lSeswrggulmya orang-orotg yurg memtduh wanita yong

: _baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zitu)," ia

b€rkat4 "Ini berkeoaan dengan Aisyah dan isti-istri Nabi

SAW, namun nama yang dituju tidak disebutkan, dan bagi

mereka (orang-orang yang menSduh) ddak ada tobat." Ia
kemudian -"-b*"'{,? 

-fiJ;tUiI 
eS;:fii,fiL-$$ " oo"

orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

(berbua zina) dan mereka tid&, mendatangkan empat ofat:g

saksi.u Hingga firman Allab 'frfiiry'fi'uri|i$i$t
"Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan

memperbaiki (dirinya)," ia berkata,. "Maksudnya adalalL

Allah menjadikan bagi mereka tobat dan tidak menjadikan

bag yang menuduh mereka (istri-isti nabi) tobat." Sebagian

kaum itu pun ingin bangrrn menuju arah Ibnu Abbas dan

o tidak kami tedufao UOits ini di antara litcran[ yang l(ami miliki.



mencium kepalanya karcna kelihaiannya dalam menafsirkan

surah An-Nuur ini.6r

25980. Yunus menceritakan kepadaku, ia ber.kata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang ayat, t' i'Xi ;Lt "-*fi *ifi $35 <ii-i.$ iy

'#l$'{t';*g$ "sexmgguhnya or(mg-orang yang

rhenuduh wanita yang baik'baik, yang lengah lagi beriman

(berbwt zina), mereka kena lalout di dunia don oWtirat, dan

bagi mereka adzab yang besar," ia berkat4 "Ini tentang

Aisyah, dan barangsiapa melalukan pada hari ini [terhadap]6'?

kaum muslimat, maka hukurnannya sebagaimana yang

difimankan Allah, hanya saja Aisyatr adalah imam dalarn hal

ini."a

Pendapat lain mengatakan batrwa ayat ini diturunkan terhadap

istri-istri Nabi SAW, dan tetap seperti demikian hulcumnya hingga

turun ayat pertama dalam surah ini yang inewajibkan hukum qambtrk

dan diterimanya tobat. Riualrat yang menjelaskan hal tersebut aaaan:

25981. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia' berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

atian,gg;:5*I$#16;i-r$4 "sesungguhnya

orang-or(mg yang menuduh wanita yang baik-bailc, yang

lengah lagi berimm (berbuat zina)." Hingga firman-Ny4

'#16 "Adzab yang besar." Ia berkata, "Maksudnya

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (101199,200) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al
Mantsur (61165), dinisbatran kepada Said bin Mansur, Ath-Thabrani, dan Ibnu
Mardawih dari Ibnu Abbas.
Dalam manuskrip t€rtulis, "dan tertadap". Apa yang kami tetapkan itu yang

be,nar.
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (8D557) dan Ibnu Al Jauzi d^lam Zad Al Masir
(6D5).
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adalah istri-istri Nabi SAW yang telah dituduh oleh orang-
lopng munafik (berbuat zina), maka Allah menetapkan laknat

bagi mereka, dan mereku puq kembali dengan kemurkaan

Allah. Ayat tersebut turun berkenaan dengan istri-istri Nabi
SAW. Kemudian setelah itu turun ayat, i7 t4!;ii';,)-ij|
# i;j,$Y- 'oo, orang-orang yang menuduh.aniti-iaiiia
yat g baik-baik (berbuat zina) dan merekr tidak

t '7 '4,7 .
C& 'Malca sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi

Maha Penyayangl Maksudnya adalah, Allah'menetapkan
hukuman cambuk dan tobat. Tobatnya akan diterima, namun

kesahliapnya ditolak. "64

Di-,lntara pendapat-pendapat ini, yang menurutku tepat adalah

pendapat- yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan

dengan.. Aisyah, akan tetapi hukumnya umum, yaitu bagi siapa saja
yang memiliki sifat yang diterangkan oleh Allah dalam ayat tersebut.

-Kami katakan, bahwa pendapat tersebut lebih tepat bila
dibandingkan dengan berbagai macam penakwilan yang telah

disebutkan, karena dalam ayat, sLijT dtlni {\25i A}ii-$iy
"sesungguhnya orang-orong yang menuduh wanita yang baik-baik,
yang lengah lagi beriman (berbuat zina)," Allah menyebutkannya

secara umum, yaitu sei'nua wanita yang baik dan beriman, yang

dituduh melakukan perbuatan keji, dengan tanpa mengkhususkan

sebagian dari mereka. Jadi, setiap orang yang menuduh wanita yang

baik dengan memiliki sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah dalam
ayat ini,.akan dilaknat di dunia dan akhirat, serta mendapatkan siksa
yang amat pedih, kecuali dia bertobat dari dosanya sebelum mati,
karega dalam pengecualian itu Allah berfirman, ,ry';r'e}(iji:iiiy
'#Jt )'Kecuali orang-orang yang bertobot sesudah itu dan

memperbaiki (dirinya).' Itulah hukum bagi orang yang menuduh

n lbnu Katsir dalam afsirnya (10/199).
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setiap wanita yang baik, lengalr" dan beriman" srapa prm wanita

tersebut.

Firman Allah, U $f" l;*.g;Qhi AH " Mereka kcna

lalout di dunia dan alchirat, dan bagi mereka adzab yang besar,"

maksudnya adalatr, itulah hukuman bagi mereka jika mati, sedangan

mereka belum bertobat.

oga

@sfr 't'k, 
& .U6'rrr.$'W i* # it

"P ddf, hf,ri (l<etil<f,), lidah, tnlgan dfrrr l<aki na17.el<n m(,r,d/adi

salcsi atas msela terhadap apa yan'g dnhiu nsela
Walrerl." (Qs. An'Nuur 12412 241

Takwil fiman Allah: 'tk,#Jtt fi'#t'#'#ii
@6fr @ada hari [ketikaJ, lidah, tangan dan kaki mcreka

nunjadi sal(f,i atas rmereha terhadop apa yang dahulu mercka

kerjakan)

Maksudnya adalah, bagi mereka siksa yang amat besar' ij
'# F* i# *praa hari PrctitraJ, lidah merela meniadi salcsi atas

mereka.

r.afazh ti-J' dalam firman-Nv4 t3#i5- *Pada nart

[kctit@J menjadi saksi atas rnereka," merupakan shilah dari firman

Altall VL.(L'{2 "Do, bagi merelca adzab yang besor)'

Firman Allah, '#1i*I#i5 *Pada hari [tretikaJ, tidah

merelra menjadi saksi atas meiieka," maksudnya adalah Hari Kiamat,

yaitu ketika Allah meminta ketetapan terhadap perbuatan itu, salatt

satu dari keduanya membantah tentang perbuatan dosa yang mereka

lalorkan di dunia, maka Allah membungkam mulut mereka, sehingga
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kaki dan tangan mereka meqiadi saksi atas mereka terhadap perbuafan

)rang telah mereka kerjakan.

Jika ada yang berkat4 "Bagaimana lisan mereka me4iadi saksi

jika mulut mereka dibungkam." maka dikatakan, "Lisan mereka

menjadi saksi atas lisan yang lain, bukan lisan mereka yang berbicara,

karena mulut mereka telah dikunci."

25982. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amru

memberitahukan kepada kami [darifs Darraj, dari Abi
Haitsam, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabd4 "Pado Hari Kiamat, orang'orang kafir akon

mengetahui amalan mereko, lalu merelca membantah dan

menentangnyo, maka ditratatran kepadanya,'Mereka adatah

tetanggamu (yang alwn memberikan kesaksian kcpadamu'.

Dia lalu berkata, "Mereka semuorqla berdusta.' Dia berkata"

"Mereka adalah kclwrga dan kcrabatmu." Dia lalu berkata,
-.lMereka telah berdwta." Dia berkata, "Maukah kamu

bersumpah? " Mereka lalu bersumpah dan Allah meniadikan

mereka terdiam, sementara lisan mereka memberikan

kcsaksian Dia pm masuk kc dalam rotaka. "6

CCC

@ i,rl W6f ii;Jii:pii8'&rX d; *;i
"Di htri iab Ntah al<frrJ memfui nqela balasffi yag

sefuAalnw,urlltwlrstirrya,ddrtruhiahnselabahwa

Dalam Shaad tertulis "orraV dan yang benar adalah sebagaimana yang kami
csnhrmkan-
Abu Ya'la dalam musnadnya Q1527), Al Haitsami dadrtm Maina''Az-fua'id
(10/351), ia berkata: Dia berkata, 'Diriwayatlcan oleh Abu Ya'ala dengan sanad

hasan namun Ali,lianggap lemah." Ibnu Abu tlatim dalam tafsirnya (ED557).
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Nlattlah yffig beno, lasi y@tg 7,a;rtiela$x.frJ (n4fu sesumtt

nwwnfi hal<il<d yaitg *fuwnya) (Qs. An'Nuur l24k 25)

Takwilfi rmanAllah:3:fr1lti";l';J$':;X'rii-tfi'r*j-Xi
@ Uf @i hari itu, Allah akan 'rumberi mereka bal.osan yang

setilnpat mcnurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allahlah

yang benar, tagi yang menjelaskan [segala sesuatu mcnurut hakihat

yang sebenarnyaJ)

Allah Ta'ala berfirman,'$W-" if$t Frfi '# i*'$ i5
6J3- "Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi

salui atas merekn terhadap apa yang fuhulu mereka fteriakan."

Maksudnya adalah" Allah akan memenuhi hitungan dan balasan

mereka dengan semestinya berdasarkan perbuatan mereka.

Latazh ir-I, dalam ayat ini maknanya adalah hitungan dan

balasan, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini: 
-.,-

25983. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullatl
menceritakan kepada karri, ia berkata: Muawiyyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ':Ap-r'Sfiij-#5-"Di hari itu, Allah akan

memberi mereka bilasan yig setimpal menurut semestinyo,"

dia berkata, "Maksudnya adalah hitungan amalan mereka."6?

Terdapat perbedaan pendapat rnengenai '$,,fi, mayoritas ahli

qira'at membaca fr'nA, dengan posisi manshub, kedudukannya

sebagai na'at (metgikuti) latazh A t, seakan-akan Allah berfirman,

i; {iujlt fu Si- Kemudian pada lafaztr filf auuuutri huruf a/f dan

lam,laluiame-manshub-Lcarryasepertipadalatazh'Sr{t.

Diriwayatkan batrwa Mujatrid membacany a i#-2{l'tii}.$i
$\ aengan me'rafallan fiI karena no'at kepadatatazl'ri{1.

u' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812560)'
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25984. Ahnad bin Yustf menceritakao kepada kanri dengan hal itu,

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid

menceritakan kepadakami dari Jarir bin Hazim, dari Humai{
dari Mujahi4 batrwa dia membacanya dengan mafu' 'i$11

Jarir berkata, "Aku membacanya dalam Mushaf Ubay bin
Ka'ab, iA'rArX ej.Xi dengan me-rafa'-kan kalimat

Menurutkg pendapat yang paling tepat adalah bacaan

mayoritas ehli qira'at di segala penjunr kota, yutu'i$Jl dengan posisi

manshub, karena mengikuti trab ${t dengan alasan adanya ijma'

tentang hal ini.

x'irman-Nya: ltofl i$':i1l'ot,l$ "Dan tahulah mereka

balrua Allahlah yang benar, lagi yang menielaskan (segala sesuatu

merutrut hakikat yang sebenarrrya)." Maksudnya adalah, ketika itu
mereka tahu bahwa sesungguhnya Allah Maha Benar, yang, telatr

menjefuskan kepada mereka kebenaran tentang apa yang telah Allatt
persiaplGn kepada mereka, dan ketika itu hilanglah keraguan orang-

orang mrurafik tentang apa yang telatr dipersiapkan baginya di dunia

yang selalu mereka dustakan.

oec

'ar$ryLi$r|?;:#L6j+#$:4?6\.ry

uFirzuc"6i;,1#iw5#t
*#

' Ini m€rupakan bacaan Abu Al Jauza, tlamid bin Qais, serta Al A'masy. Lihat
dalam l, Muhoro Al Vajb karya lbnu Athiryah (41174) dan Ibnu Al Jauzi

dalan?z,dAl Masir$Dq.
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" W aritn w anitf, y ang ligil1i adalah urJtuk ldki.laki y arJg ka4i,

dnr. ldki,laki yang t<eii dndah hnt wanitn wo,ititil yarrg keii
(pula), dmt w anitg. w 61nifi L y drrg b aik adalah unj.tk laki.laki

yclngbaik dmlaki.laki yangbod;k ddalah ma* wanita'
w ur.itd y drJg boik (puln), Met;el |a (y mrs dituduh) iat bqsih
dari apa yang itia;dlnhl<on oleh mr.l.lel<a (ymrs rneruduh iat) '

B asi n'lneka 
iffffiffil?i Y;rryrYa 

( sw sa)'"

Talrwil firman Allah: "c;:AL 6ti'yt-S '4r!;4 ry
"ei; t:r;: r{Zl;i,V 6i,i.J 4JL;{4AH;i'@4g
@ i r'^' (Wanita-wanita yang keii adalah untuk lahi-lahi yang

keji, dan laki-laki yang keii adatah buol wanita-wanita yang keii

[pulaJ, dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang

baik dan laki- laki yang baik adalah untuh wanita-wanita yang baik

[pulaJ. Mereka lyang ditaduhJ itu bersih dari apa yang dittiiluhkan

oleh mereka lyang menuduh ituJ. Bagi mereka ampunan dan rezeki

yang mulia lsuryaD

Para ahli tal$ril berbeda pendapat dalam menalouilkan ayat

tersebut. Sebagian berpendapat, "Wanita-wanita yang selalu berucap

keji adalatr untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk

wanita-wanita yang keji dalarn ucapan mereka. Wanita-wanita yang

baik dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang,baik, dan laki-

Iaki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik dalam ucapan

mereka." Dan, yang berpendapat demikian adalah:

25985. Mutrarnmad bin Sa'd menceritakan kepadakg, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadalnr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaktr dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allall "95"+it-6j+iJi,ir#\.i;'# "wanita-wanita
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yang kcji adolah untuk laki-laki yang kcii, dan la6'laki yang

kcji adalah buat wanita-wanita yang kcii (pula)" ia berkata"

"Wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka adalah untuk

laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji adalah untuk

wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka."6e

Firman-Nya: '#-tSS "Dan warrita-wanita yang baik

adalah mtuk lakiJaki yang baik" Maksudnya adalah, wanita-wanita

yang baik dala6 ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang bailg dan

laki-laki yang baik adalatr untuk wanita-wanita yang baik dalam

ucapan mereka

Ayat ini diturturkan berkenaan dengan mereka yang memfitnatr

istri-istri Nabi SAW.

'q$\i{'#l "Wanita'wanitayang kcii atulah untuk laki'laki
yang keji," maksudnya adalah, mereka yang melakukan perbuatan keji

adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang melakukan

perbuatap baik adalah untuk laki-laki yang baik.

25986. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMnrratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Utsman bin Al Aswad, dari

Mujahid, ia berkata, "Wanita-wanita yang ucapannya keji

adalah untuk laki-laki yang keji, dan wanita-wanita yang

ucapannya baik adalah untuk laki-taki yang baik."il

25987. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahuran menceritakan kepada lomi, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

Mujatri4 dengan redaksi semisalnya

Ibnu lK8tsir dalam tafsirnya (10D02), Al Mawardi dalam An'Nulut wa Al (fun
(3/301), dan Abu Ja'ftr An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtt'an QD29).
Mujahid dalam ta8irnya (hal. 491).
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25988. Muhamrnad bin Amru menc€ritakan ke'padaku, ia berkata:

AbuAshimmenceritakankepadakami,iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, tentang

ni,,uo 
^r,.r" 

ta$"t-Ui;rg "#fit- 63;il5'q6\. L{r{'agn-l;113"c;r;it-63;ri5't-76r".ryfirmal AJr+ :qr#-L\P- V,?e,r\\- 4. -
,;,irya5$i"fiirttol*anita vang ttcii adalah untuk laki-

iakt'yang trcii, dan laki_taki yang heii adalah buat wanita-

wanitayangkcii(pula),danwanita'wanitayangbaikadalah
untuklaH.taiyangbaikdantaki.laHyangbaikadalah
untuk wanita-wanita yang baik (puta)," ia berkata' "Maksud

dari)vanita-wanitayangbaik,ada|ahucapanbaikyang
keluar dari orang kafir maupun ortlng mukmin adalah unhrk

orangmukrrriqdanmaksud'wanita-wanitayangjelek':
Ucapan keji yang keluar dari ortrn-g kafir dan ot-*g mukmin'

adalah untuk orang kafir, IIIAVA;'fi''4J 'Mereka

(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh

merelco(yangmenuduhitu),,|<arettakeduanyabersihdali
perkataan Yang tidak benar'u?r

25g8g. Al Harits menceritakan kepadakrl ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Warqa'

menceritakankepadakami,semrradarilbnuAbuNajitu.dl{
Muiatrid, tentang firman Allah, 6;*it'+r;J-ry
'ri,{4 Ar$.f;ryl'Wf "#- 

lwayttay 
anita yang

rtci{adalah-unuk-faki-likt yang kcii, dan laki-laki yang kcii

adalahbuatwanita.wanitayangkcji(pula),danwanita-
wanita yang baik adatah untuk laki-taki yang baik dan law-

laki yang' baik adalah untuk wanita-wmtita yang baik (pula), "

ia berkata, .,Maksud fuanita.wanita yang keji dan wanita-

wanita yang baik' adatah perkataan yang keji dan perkataan

yangbaik;unttrkorangmrrkminadalahyangbaitdanuntuk

7, Ibmu Abu Hatim dalam taBirnya (812561) ia berkata 'setiap mereka berlepas diri

dari perkataan yang tidak beirar'"
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orans kafir adalah yang jelek. 'o$+tlai$ Aii 'Mereka
(yan7 ditufurt) ilu bersih dui apa yang ditttduhkan oleh

mereka (yang meru&th itu)',Hat itu karena ucapan yang baik

dari orang kafir adalah rmtuk orang mukmiru dan ucapan

yang keji oleh orang muhnin adalah rmtuk orarg kafir.

Masing-masing mereka trerlepas diri dari perkataan yang

bukan haknyanz

25ggl. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Tsaur menceritakan kepada katni dari

Ivla'mar, dari Ibnu Abi Najih,. dari Mujatrid, tentang ayat,

'4*\U'$ "Wanita-wanita yang keii adalah untuk laki'
laki yang kcji," ia berkate "Maksudnya adalah, wanita-

wanita yang berbicara keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-
laki yang keji trntuk wanita-wanita yang keji dalam ucapan

. metreka-"u

25991.. N Hasan menceritakan k4ada kami, 
' ia berkata:

lMunazzaq memberitahtrkan kepada lomi, ia berkata:

Ma'mar memberitahtrkan k paaa kami dari Ibnu Abu Najrlu

dari Mujahi4 dengan redaksi semisalnya

25992. Alu diberitahu dari Al Husaiq ia berkata: Alu me,ndengar

Abu Muadz be*ata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia

berkata: Atu mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang

firman AUaIL '*t\#'Jl "Wanita-wanita yang lceii

adaldh wtuk laW-laW yang keji," ia berkata 'Maksudnya
adalalL wanita-wanita yang keji dalam ucapan mereka adalatt

rurtuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk

wanita-wanita yang keji' dalam ucapan mereka Wanita-

wanita yang baik ucapannya adalah untuk laki-laki yang baik,

Mujahid dalam ta8irnya (hal. 491) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta6irnya
(82s6t).
Abdurrazzaq dalam a8irnya Q1433) dan AB-Tsauri dalam ta8irnya (bL1.223).
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dan lali-laki yang baik ucapannya adalah untuk wanita-

wanitayang baik ucaPaonya Hal ini dibaiasi hanya &lam hal

ucapan, dan mereka yang mentrduh AisJnah dengan ucapan

yang keji adalah orang-orang yang keji. Laki-laki yang baik

berlepas diri dari perkataan laki-laki yang keji."7a

25993. Abu Zat'ah menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Abu Naim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah Gbnu Nabith

Al Asyja'i) menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak,

tentang ayag |a7*i$!41 "Wonita-wanita yang kcji adotah

untuk laki-laki yang lceii," ia berkata, "Wanita-wanita yang

ucapannya keji adalah trntuk laki-laki yang keji, dan wanita-

wanita yang ucapannya baik adalah unhrk laki-laki yang

baik.'7t

25994. Ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami, ia berkata:

SU&an menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih dan

Ustnan bin 4l Aswad, dari lvlujahid; tentarig ayat, -,i6tjl,# a*$t'4-t#g "ei:'AL 6j'$rf 'e#
"Wanita-wanita yang kcii adalah untuk laW'laki yang kcii,

dan lakiJaki yang keii adalah buat wanita-wanita yang keii

(pula), dan wanita-wanita yang baik adalah mtuk laki-laW

yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita'

wanita yang baik (pula)," ia berkatq "Maksudnya adalalL

waoita-wanita yang ucapannya keji adalah rmtuk laki-laki
yang keji, dan laki-laki yang ucaPannya keji adalah untuk

wanita-wanita yang keji. Wanita-wanita yang ucapannya baik

adalah untuk laki-laki yang bailq dan laki-laki yang

ucaparmya baik adalah untuk wanita-wanita yang baik."76

7a Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun (4/85) dan Ibnu Athilryah dalam l/
Muhoro Al Wajiz (41174).

Ibid
Mujahid dalam taftirnya (hal. 491) dengan sanad yang lahr, Ibnu Abu Hatim
dalam tafsinrya (t2563),daa AMurrazzaq dalam taftirnya Q1433).

7'
76
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25995. Dia berkata: suryan bin mlshaif menc€ritakan kepada kami
dari Said big Jubair, tentang ayar, G-ji+i$i*,*1,t t;Jt
,>l;!rya'*!;ti',.Et,,-u-{ti"';#--"-w';"ii"-iri"ti";*,t
keji odalah untuk laki-laki yarrg kcji, dm taki-taki yang kcji
adalah buat wanita-wonita yang keji (pula), fun wanita-

, wanita yang baik adalah mtuk laki-laki yang baik dan loki-
laki yang baik adalah untukwanita-wanita yang baik (pula),,,
ia berkata, "Maksudnya adalah, wanita-wanita yang keji
dalam ucapan mereka adalah untuk laki-laki yang keji, dan
laki-laki yang keji adalah untuk wanita-wanita yang keji
dalam ucapannya. Wanita-wanita yang baik dalam ucapannya
adalah untuk laki-laki yang baih dan laki-laki yang baik
adalah unhrk wanita-wanita yang baik dalam ucapannya."z

25996. Ia berkata: Muhammad bin Bakar bin Muqaddam
menceritakan kepada kami, ia berkata: yahya bin Said
memberitahukan kepada kami dari AMul Mahk, dari Ibnu

. Abu Sulaiman, dari Al Qasim bin Abi Bn--ah, dari Said bin
Jubair, dari Mujahid, tentang aya! |+#Li{*jl"Wanita-
wanita yang keji adalah untuk lakiJaki yang kcji,', iaberkata,

, "Maksudnya adalah, wanita-wanita yang keji dalam rcapan
mereka adalah unttrk laki-laki yang keji."r

25997. Ia berkata: AI Abbas bin walid At-Tursi menceritakan
kepada l€mi, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan
kepaga lemi _dari Said, dari Qatadab, tentang aya! U.r;rt,#6#ti'qt- tSS ",rf,:ir- Z;r,+fi .;?r{L

"Wanita-wanito yaos kcji adalah urrtut laki-laki yang k;ji,
dan laki-taW yang kcji adalah buat wanita-wanita yang keji
(pula), don wanita-wanita yang baik adatah untuk laki-taki
yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-

] Ibnu Abu l{atim dalam ta&irnya Gns$).n lbtd
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wqnita yang baik (ptla)," ia berkata,. "Makstrdnya "dalah,
wanita-wanita yang keji dalam ucapan dan amalan meneka

adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji
adalah untuk wanita-wanita ymg keji dalam ucapan dan

am6lannya."D

25998. Ibnu Waki menceritakan kepada kar,ni, ia berkata: Bapakku
menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Amru, dari
Atha', ia berkatq "Wanita-wanita yang baik adatah untuk
laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik adalah untuk
wanita-wanita yang baik.'

Ia berkata, "Wanita-wanita yang baik dalam ucapannya

adalah unhrk laki-laki yang bailq dan laki-laki yang baik
adalah rurtuk wanita-wanita yang baik dalam ucapannya.

Wanita-wanita yang keji datam ucapan mereka adalatr untuk
laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah untuk

Pendapat lain mengatakan batrwa maknanya adalab dari
wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan dari
wanita-wanitayang baik untuk laki-laki yang baik.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

25999. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang Wy 4tt+ . .:$n- Aji+;J5|4},A\- U..#
+r*jyi'r435wryr "wanrta-wanita i""s keji
adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laW yang kcji

' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5D563) dan AI Mawardi rtaleq An-Nukat wa
Al Wn (41E5), As-Suynthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (61167), ia

-^ menisbatkannya kepada Abdu bin Hamid dan Ath-Thabrani dari Qatadah.
' Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'uti Al Qur'ut (3/514,515), menisbatkannya

kepada Atha" As-SuyuthidalamAd-Dwr At Mantsur (6t168), dengan lafazh dan
soud-nyq serta menisbatkannya kepada Abdu bin Hamid dari Atha.
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adalah buot wanita-wanito yang kcji (pula), don wanita-
wanita yang baik adalah tmtuk laki-laki yang baik dan laki-
laki yang baik adalah untukwanita-wanita yang baik (pula),"
ia berkata, "Walryu pembebasan telah ditwunkan kepada
Aisyah ketika ia dituduh oleh orang mrmafik dengan berita
bohong. AMullah bin Ubay adalah omng yang keji, dan lebih
tepat jika dia memiliki seorang wanita yang keji. Rasulullah
adalah oftutg yang baik, maka yang paling tepat adalah
memiliki wanita yang baik pula, sedangkan Aisyah adalah
wanita baik yang dimaksud, m;rka dia memiliki lakiJaki yang
baik pula." Tentang aya\-i'lfrE6iii,1#j "Mireko
(yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh
mereka (yang tnenuduh itu)," ia berkata, "Dengan ayat inilah
Aisyah dibebaskan . iUL'irn W if "Bagt mereka
ampunan dan rezeki yang mulia (surga).'el

Pendapat yang tepat dalam penakwilan ayat tersebut adalah
yang.pengatakan bahwa makna Lu41 adalalL wanita-wanita yang
keji dalam ucapan mereka 

-karena 
hal itu adalatr perbuatan buruk-

adalatr untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang jelek adalah unfirk
wanita-wanita yang keji dalam perkataan merekq dan mereka lebih
tepat bagr wanita itu karena ia termasuk di dalamnya. sementara itq
wanita-wanita yang baik ucapannya -{an itu adalah yang baik-
untuk laki-laki yang baih dan laki-laki yang baik addah untuk
wanita-wanita yang baik dalam ucapan mereka, karena mereka
segolongan dengannya dan mereka lebih berhak terhadap wanita-
wanita tersebut.

tr Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (8D562), Al Manardi ddm AwNuka wa Ar
UW, @lt4), dan Al Baghawi daltm Ma,alim At-T@Eil (4llg7).
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Kamil(atakanbahwapenalouilanayatinilebihtepagkar€na
ayat sebelumnya mengandung kecaman badi mereka yang

i"rrgut kuo berita bohqng bagi Aisyal, dan tentang oraig-orang yang

menudutr wanita-wanita yang baik, lengah, dan beriman' s€rta

pemberitahuan tentang balasan yang dilfiususkan kepada mereka

karena kebohongan mereka. Jadi, berita ihr ditutup dengan berita

tentang dua golongan yang lebih utarna dalam hal berita bohong itu,

vaitu yang menuduh dan yang dituduh, menyenrpai berita tentang

yang lain.

Fiman-Nya: 6;:iJ,tr$i"u"'to (vmg diaduh) itu

bersih.,, Maksudnya adalalL takiJaki yang baik dan benih dari

perkataan yang jelek (yang dituduhkan), jika mereka b€rkata'

;Sesungguhnya Allah memaafl<an mereka dan mengamp,ni mereka'"

Jika perkataan itu dituduhkan kepada mereka, maka perkataan itu akan

memberikan kemudharatan bagi orang yang mengUcapkannyq bukan

bagimerekasebqgaimanajikalaki.lakikejimengatakanucapepyang
baik, maka itu ddak akan berrranfaat baginya' lerena Allah tidak akan

menerimanya. Jika ucapan keji itu dituduhlcan kepada mereka, maka

akan memberikan mudhoat, karena ucaPan itu akan membuatnya

malu di dunia dan menghinakannya di athirat Hal tersebut dijelaskan

dalam riwayat-riwayat berikut ini:

26000. Al Hasan menceritakan kepada kami' ia berkata:

Abdurrazzaq memberitatlrkan kepada l(ard, ia berkata:

Ma'mar me,mberitatrukan kepada kami dari Ibryr -{bu Najtlu

dari Mujahid, tentang uv* itlfi-V6i'fi6\PJ "Mereka

(yang ditufuh) itu bersih dari apa yang diuduhkan oleh

uereko(yansmenuduhitu),,,iab€rkat4..Makzudnyaadalah,
jika dia t€rma$k laki-laki yang baik, maka dia bersih dari

segala ucapan keji, karena Allah mengampuninya. sedangkan

jika dia laki.laki yang keji, maka dia bersih dari perkataan
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yang bailq karena Allah akan menolaknya dan tidak akan

menerimanya.'n

Ada yang berpendapat bahwa makzud firman-Nya, ,lii
abl;rrE6i:; "Mereka (yang ditutuh) itu bersih dari apa yang

dituduhkan oleh mereka (yang menuduh in)," adalatr Aisyah dan

shafivan bin Al Muaththal, ymg dituduh dengan perbuatan keji

tersebut. Berdasarkan pendapat itulah maka dalam firman Allah

ter but dikatakan, rf$Jderrgan bentuk-jamak -maksudnya 
adalah,

t5ri, sebagairnana aiUtafcaru i,*ltlj'oJ bf maksudnya adalah

otPl.8t

Fiman-Nya: ',fi fr "Bagi mereka ampunart" Maksudnya

adalalL orang-oftmg yang biik itu akan mendapatkan amFunan dari

Allah atas dosa-dosa mereka

Firmen-Ny s2'L)1',i$ "Don rezeH yang mulia (surga)."

Maksudnya adalah, disamping mendapatkan ampunan, mereka juga

mendapatkan pemberian dari Allah dan kemuliaan, yaitu suga" dan

kemuliaan yang tetatr dipersiapkan oleh Allah bag mereka di

dalamnya Sebagaimana dijelaskan dalarn riwayat berikut ini:

2600l. Abu Ztt'atr menceritakan kepada l€rri, ia berkata: Al Abbas bin

Walid At-Tursi menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Yazid

bin Zurai menceritakan kepada l<ami dari Sai{ dari Qatadatt

tsrang aW U1',iri1#;t "Bagt ,nereka CInpnot

dan rezeV yotg mulia (nrga)," ia berkata, "I\daksudnya adalah

atas dosadosa tuel.teka,i*1'd4t 'Dot rezeki ywtg nrulia

(swga),"maksrdnya adalah di datam surga'n

Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q1433) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(s2s62).
Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'an (3/5 l9).
Ibnu Abu Hstim dalam tafsimya (8n565),Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(41187) tatpa sanad Ibnu Al Jauzi dalam zad Al Masir (6D7), dan As-Suyuthi

dalam Ad-htrr Al Mantsw (61167) dari Qatadatr, serta menisbatkannya kepada

AM bin Hamid serta Ath-Thabrani dari Qatadah.

82

E3

t4



Tats*Af,v17ldrrd

'v^j#jF &L?;wi3{fi('rjfr(ffi
6g:i,#'#y:&:tw{fiWs

"Hd orang- or (mg y utg berhnan, iaflganiah lraflw
memalnz/rci rumah yangbul<orJ ffilalww sebelm mrlnintrr

izin dfrrr men$qi salonJ kepadt Penslwnirryo- Y ang
d,,-itdnrl,r rntffiSffih frfry @tat,o insd."

Takn il firman Allah: H3 3r'€t .tEn{ Vi;t;n-fiW-
@ <;I'*'#'# L'i<.:i ti; ift:*i'*iu; -& w"t orans-
orang yang berinan, janganbh kamu menasuhi runah yang buhan

runuhmu sebelam rumkta lztn dan ncmberi sabm kepada

penghuninyu Yang dcmikian itu lebih baih bagina, agar kamu

lselolal iasot)

Para mufassir berbeda pendapat dalam menalonrilkan ayat

tersebut. Sebagian berpendapat batrwa penakwilanryra adalab wahai

orang-orang berimaq janganlah kauru mastrk ke dalam rumah yang

bukan rumatrmu sebelum kamu meminta izin. Riwayat-riwayat yang

menjetaskan hal tersebut adalah:

26002. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dafi Sair

bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, J Wfijj(k
WifiW: rylg:' t -* ;ug; 6eji.Wi,;H;

. orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi

-



salam kepada penghuninya," ia berkata, "Sebenarnya adalatl
'6i1jini karena ketida\i elasan dalam kitab."s

26003. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada l<ami dari Abi Basyar, dari Sair

bil Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, { l}:t; 'r3 W,
W {g!;r3;iiq $ Hi &L3I ,F:s
"Janganlah komu itemasuW runah yang bukan rumahmu

sebelum meminta izin dan memberi salam kepada

penghuninya," ia berkata, nlni adalatr kesalahan dalam kitab,
lg-SrjislL!- ,.-J.:,u

26004. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wahab bin Jarir menceritakan kepada l€rti, ia berkata:

Syubatr menceritakan kepada kami dari Abi Basyar, dari

Said bin Jubair, dertgan redaksi semisalnya, hanya saja dia

berkata, "sebenanrya adalah li5tj.r,F .t * tetapi kalimat
itu tidak ditulis oleh penulis."r

26005. Abu IGrib menceritakan 'kepada kami, ia berkata: Ibnu

Attlilfh menceritakan kepada kami, ia berkata: Muadz bin
Sulaiman menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Iyas, dari

|uE auri Ibnu Abbas, tentang aya! it$S'6t*j*
W "*ebe.lum meminta izin dan memberi tit*, fupada

penghuninya," ia berkata, "Ini merupakan kesalahan penulis."

Ibnu Abbas membaca W|yt$t s;$;r, ia mengatakan

bahwa ini me.rupakan kesalahan pe,lrulisrya'n

Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D566),At Mawardi dalen AwNukd wa Al
UW @185), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (4ll8t).
Ibid
Ibid.
Ibnu Athiyyah &lam Al Muhuru Al Wqiiz (41170) denggn lafazh yang serupa,
dan Ibnu lbtsir dalam tafsirnya(10207).
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26Uil6:. Ibnu Bagrs5ra menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Su&an

me,lrceritakan ke,pada kami dari Al A'masy, batrwa dia

me,mbacq WS'iill-i-#.
sutran berl(at4 ,Telah sampai kepadaku bahwa Ibnu Abbas

me,mbacaqra !;i;fi 4t;?;s lf , ia mengatakan bahwa ini

meNupakan kesalahan Penulis. "D

26007. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapa*eu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan ke,padaku, ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaku dari bapaknya' dari Ibnu Abbas, teNtang gry
erio 1A16 :" g* r,GL.wi3{ vcr.ifi ffi
W1&WS "Hai drang-orant yarrg beriman ianganlah
tcotnt mennsuki nntah yang bukon rumahmu sebelun

meminta izin don memberi salan *"pfu penglntnfutya," ia

b€rke, *atl)ltsama artinya dengan ot'qi1t.'*

26008. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan

kepadakg, ia berkata: Mughiratr menceritakan kepada kami

dari Ibrahim, ia berkata, "Dalam Mushaf Ibnu Mas'ud

disehtkal $)*t,#t & :#,&.'o'
26009. Ia bertata Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata:

Jatar bin lyas memberitahukan kepada lami dari S"iq q9'
Ibnu Abbas, dia membacany4 AGl.WiS{W;'i3fu

fc,fnrAfr,:IlrrrDrad

Lihchadisr"mg lahr
Ib,nu Abu I{dim datm ta&imya (8D566).

IAl naglawi &ln Ma,alim At-Tszil (4t189), As-Suyuthi dalam Ad-Drtr al
Mofi1r (dl7l), misb*kannva kepada said bin Manshn dan AM Bin

Ilami{ scra Al Bafraqi ddam Ays'Sla'b Al Imn dari Ibrahim

t9
q,
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gjLr2g4it.& Ulj;t "? Hi.iaberkat4 "sedanskan

p*"fis-, ;ry merupakan icesalahan penulis. "e

26010. Ia berkda IIasVim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Al
Mughirah berkata: Mujahid berkata: Ibnu Umar pernatr

ddang d8i sel keperhran, dan panas matahari saat ittr telah

menyiksanya Kemudian datanglah seseorang ke tendanya

dan bertatar "Assalonu 'alaihtm, bolehkan aku masuk?" Ia

beilota, "lvlasuklah dengan penuh keselamatan!" Kemudian

dia mengulmginya, maka wanita ihr mengulanginy4

seAandran dia hanya ingin mendinginkan kakinya Dia lalu

bertata kepada wanita ltu, "I(afakanl4h, bolehkaq alal

masuk!" Wanita ihr pun b€rkatq "Bolehkan aku masuk!

Bolehkah aliu masuk!" ts

260ll' Ia berkata Irssyim menceritakan kepada kami' ia berkata:

Iv{anshur mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, Yunus

. bin Lrbaid kepada kami dari Amr bin Sa'ad

Ats-Tmqafi, bahwa seorang laki-laki meminta izin kepada

RasulullalL lalu dia be*ata, 'Bolehkan aku masuk?' Nabi

SAW lalu bersaMa kepada budak pe'rcmpuan yang bernama

naudhat, "Berdirilah merruju laHJaki itu don katakanloh

kepadotW 'Ifutakmlah assalamu a'laihtm, bolehkan ahu

nasuk?' I(sena dia tidak bagw dalam meminta izin-" Laki-

laki iar prm me,lrdengarny4 maka dia mengucapakan seperti

iu dan b€d(e, "Bolehkah aku masuk?ns

Ibnu Atiyyah ddnAl *tulwro Al Wajiz (41175).

Ibnu Kmh dalm taftftnya (l0l20E).
Ibnu Athiyyah dalm Al Muhuro Al Wqiiz (41176) dengan lafaz.bnya, Ibnu

Katsir dat"'t" A&irrya (6r20E), As-suyuthi datern Ad-Dwr Al M*ttsr (61175),

Ab|r Daud dalam pemnausan t€,ntang aaab 6177) dengan sedikit perbedaaq Al
Baihaqi dalm $mmnya (t840), Mushmnof Ibnu Abi syaibah (t/419), dan At-
Tirmidzi ddm dqlrm bob: Meminta lzra Q7 l0).
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26012. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman Allah, ihllSi; batrwa maknanya adalah

or'$.J";tr, kemudian hat ini dihapus- 4* {!":dikan oleh

n*;*'"n^r" ifs fi Gii.$x 
"1'{r.'S# 

J4 " ridok

ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak disediaknt

untuk didiami." (Qs. An-Nuur l24l: 29)%

26013. Ibnu Hqmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin wadhih menceritakan kepada kami dari Abu Hamzalu

dari Al Mugfuirah, dari Ibrahim, tentang firman AllalL

b$. Xbt";.1s.33{,, Jong*tah kamu memasuki rumal

)""5 bttkot rumahmu," ia berkata, "Maksudnya adalah

sebelum kamu mengucapkan salam dan meminta izin."s

26014. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia b€rl(afin

AMunazzaq memberitahukan kepada kami, ia herkata:

Ma'mar memberital[rkan kepada kami dari Qatadah , tentang

ayat" WW;F "sebelum meninta izin" ia berkata'

"Maksudnya adalah sebelum kamu meminta izrrn dan

mengucapkan salam."'

26015. Al Qasim menceritakan k pudu l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kalni, ia berkata: Hasyim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asy'ats bin Sawar memberitahukan

kepada kami dari Kardus, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata

"Hendaklah kalian meminta izin kepada ibu dan saudara

perempuall kaliatl"s

Ibmu Athfyah dalmAl Muhort Al Wajiz @lllQ-
As.Suyutli dalam A&Dur Al Muttstr (61175), dinisbatkan kepada AbdU bin

Hamid"
Al Fara ddam Ma,oti Al Qur'm Qtl39),Ibnu Qutaibah dalam Ghoib Al

Qrr'uOal. 303), dan Abdturazzaq dalam taftirnya (8D566).

Ibnu Kasir dalamuftirnya (101209).
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Asy'ats dari Adi bin Tsabit berkata: Seorang wanita Anshar

berkata, "Ya Rasulullah, aku berada di rumahku dalam

keadaan yang aku tidak senang jika ada oftmg yang

melihatku, baik seorang bapak maupun ffi*, dan laki-laki
dari keluargaku tetap terus masuk ke nrmalrku sedangkan aku

dalam keadaan seperti itu?" Kemudian ttrunlah ayat, eU-

W{;A&I,:,W:gHiXbg;.tEi3{VcO{r
. "Hai orang-orang yang beriman" janganlah kamu memasuki

rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan

memberi s alam kcpada penghuninya.'D

Ulama lain berpendapat bahwa maknanya adalalu sebelum

kamu meminta izin dengan berdehem, atau yang serupa dengan hal

tersebut, sehingga mereka tatru bahwa kamu akan mastrk. Dan, yang

berpendapat demikian adalatr:

26016. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam

menoeritakan kepada kami dari Anbasah, dari Muhammad
i bin Abdunahman, dari Al Qasim bin Abu Bazzah, darj^

Mujqnid, tentang ayat, l;+t* S; ?ii fir31.Wi3{
6t * WS "Janganlah kamu'memasuki rumah yang

bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam

lrcpada penghuninya," ia berkata, uMaksudnya adalah dengan

Berdahak dan berdehem. "r*

26017. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Warqa'

menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih,
dari Mujahid, dengan redaksi yang semisalnya.

' Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir 6f2T, Al Wakidi daLam Abab Al Nuzul (hal.
168), Al Qultubi dalam tafsimya (l22l3), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(toDog).

'o MuSahid dalam tafsimya (hal. 491), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2566),
Al lvlawardi dalam An-Nuktt wa Al UW, g186), dan Abu Ja'far An-Nuhas
dalam Ma' oi Al Qtr' an (3 I 517).



26019.

TdstuAdl.:Ilrrrtui

26018. MuhammadbinAmrumenceritakankepadakqiaberkata:
AbuAshimmenc€ritakankepadakami,iaberkata:Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadalu, ia berkata: Al Hasan medceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Warqa menceritakan kepada k*l'. ":1yI:
dari Ibnu Abi Najih' dari Mujatrid, tentang ayat' !eu-iJP
"sebelum meminta izin," ia berkata "Maksudnya adalah'

hingga kamu memberikan suara dan mengucapkan 541am'"ot

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Huyin 
,

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

keDadaku dari Ibnu Juraii, dari Mujahid, tentang firman

eUa* ih\-Ai; "sebelum meminta izin" ia berkata

"Maksudnya adalah dengan berdahak dan berdehem'"r@

26020. Ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibu Juraij, ia

berkata: Aku mendengar Atha' bin Abu Rabah

memberitahukan dari Ibnu Abbas, ia belkata,- "Tiga ayatyang

dibantah oleh manus ir, @ E'p':f:l'y $titt i'1't+'5;?l Ly

"sesungguhrrya orang yang paling mulia di antua kamu di

sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."

(Qs.AlHujrrraat[a9]:13)iaberkata,''Merekamengatakan
bahwasesrrngguhnyaorangyangpalingmuliadisisiAllat'
adalah yang paling memiliki pengaruh'"

Ia juga berkat4 ,,Dan meminta izin ftetika masuk rumah)

juga telah ditentang oleh manusian, aku berkata kepadanya,

"Apakah aku harus meminta iTaa kepada saudara

perempuanku yang masih meqiadi tanggunganku yang berada

dalam satg rtrrrah dengan}u?" Ia berkata, "Ya", kemudian

aku terus mengulang-ngUlang dan disaksikan oleh mereka

yang hadir, lalu dia enggao, dia talu berkata, ,'Apakah engkau

rot Tidak k mi tem.kan hadits dengan 
"r* 

*
'@ Lfrthadits sebelumnYa
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ingin melihatnya dalanr keadaan telanjang?" aku berkata,

'Tidak', ia berkata, "Maka mintalah izlrllt?" Kemudian aku
mengulanginya lagi, [ia berkata],t6 'Apakah kamu ingin
mentaati Allah?' Alu berkata, "Ya", ia berkta, "Maka
mintalah izin?" Sa'id bin Jabir berkata kepadahr 'Apakah
engkau merasa ragu?" Aku berkat4 ttdku hanya ingin
mendapat keringanan bagiku. u'o'

26021. Ibnu Juraij berkata: Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku

dari bapaknya, ia berkatq "Tidak ada wanita yang lebih aktr

benci dari seorang wanita yang terlihat oleh saudaranya

dalam keadaan telanjang." Ia berkata, "Dia sangat keras

dalam hal itu.u

Ibnu Juraij berkata: Atha" bin Abi Rabah berkata tentang

ayu bii:$ A;S'i<*lAln&ftl' " dan apabita anak-
arulonu telah sampai umur balig, Maka hendaklah mereka

meminta izin,'bahwa maksudnya adalah, diwajibkan bagi
''* 

semua orang jika telah mencapai umur baligh untuk meminta
izin kepada sesamanya. Aku katakan kepada Attra", 'Apakah
wajib bagi laki-laki untuk meminta izin kepada ibtrnya dan

orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan?" Ia
berkata, "Ya." Aku bertanya lagi, 'Apakah itu termasuk dari
bakti kepada orang tua yang diwajibkan?" Ia berkata, 'Allah
berfirmao, 9;4;Nr'&fu'ii{gf'1, " dan apabita
anak-anabnu telah sampai umur balig, Maka hendaklah

mereka meminta izin,' (Qs. An-Nuru p\:59)
Ibnu juraij berkata: Ibnu Ziad memberitahukan kepadaku

bahwa Sufiran (budak bani Zuhrah) memberitahukan

kepadanya dari Atlra bin Yasar, batrwa seorang laki-laki
berkata kepada Nabi SAW, "Apakatr aku harus meminta izin

'B Dalam manuslaip tertulis: [aku berkaa], dqn itu salah.t* Al qurthubi dalam tafsinrya (lzs2lg)dan Ibnu Katsir dalam aftirnya (1ODO9).



kepada Ibuku?" Beliau menjawab, "Ya'" Ia berkate "Ibuku

tidak memiliki pemtantu selain aku, mal@ apakah aku harus

meminta izin setiap Ldi irlgin masuk?" Beliau bersabdq

"Apakah kamu ingin metitanya dalam kcadoan telaniang?"

Laki-laki itu berkata uTidak." Beliau pun bersaMa" "Maka

mintalah izin kcPadorYa."

Ibnu Juraij b€rleta darl Az-hthi, iaberkata: Aku mendengar

Hrlzail bin Syarahbil Al Awadi Al A'mam berkata: Aktt

mendengar Ibnu Mas'ud berkata" "Hendaklah kalian meminta

inn kePada Ibu kalian. " 
tot

26022. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku pernah bertanya

kepada Atha', "Apakah seorang suami harus meminta izin

kepada istrinya -jika akan masrk-?" Ia menjawab,
nTidak.'106

26023. Al Husain menceritakan kepada lgmi, ia berkata:

Muhammad bin Hazim menceritakan kepada kami dari Al

A'masy, dari Amru bin Murrah, dari Yahya bin Al Jaz'za4

dari keponakan ?flilab (istri Ibnu Masud), dari 7aemb, ia

berkat4 "Jika AMullah datang dari satu keperluan maka dia

berdehem dan berdahak kala telah sampai di depan pintu,

kare|B dia tidak senang masuk menemui kami sedangkan

kami dalam keadaan yang tidak dia senangi."r@

26024. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata-: Ibnu Zaid berkata

tentang n;;l"i ki# fb€;.Wi3{ W(e$ W-

ro5 Al qurthubi dalam tafsimya (l252l9) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (101209).
16 Ibnu Kasir dalam tafsirnya (l0l2l0).
ta lbid
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1Al15i* "Hai orang'orang yong berinon, ianganlah

kannu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum

meminta izin " ia berkata, t'Maksud ayat, gttl', 'tll yaifu

berdehem dan bet-taiurus, hingga mereka tattu batrwa

seseorang telah datang' Maksud ayat' i#$t adalatl

ucaparnya dan dehemannYa.r'

Pendapat yang benar menurutku adalah, lafazh u't"':.- ''"7t

mengikuti pola xa'-ta J,;ir-:f' yang asal katanya adalah ,-:tr, yaig

berarti, meminta izin kepadituan nrmah untuk masuk rumatr, sebagai

pemberitafuuan bagi seseorang yang berada di dalam rumah; apakah

ada seseorang di dalarn rumatr? Hendaklah seseorang meminta izin

kepada seseorang yang berada di dala6 rumah bahwa dia akan masuk,

dan ia juga harus menunggu izin. Bagi seseorang yang dimintai izin

hendaknya mengizinkannYa.

Diriwayatkan dari Al Arab secara sima'an (meniengar

langsung dari pengucapnya): flllJl A$'t rsi ,yr.ili"'i Li!, y*g
,"ur."r",y. adalalL lihatlah aan ininta izinlah apakah di adam rumatr

itu ada seseorang?

Jika demikian, maka talo^ril ayat tersebut adalalL wahai orang-

omng berimarU janganlatr masuk ke dalam rumah yang bukan rumah

kalian sebelum kalian mengucapkan salam dan meminta izin kepada

pemiliknya, yaitu dengan mengucapkan assalamu 'aalaihtm,

bolehkan aku masuk?' Ayat ini merupakan muqaddam yang bemrakna

ta,Hir,karena maksudnya adalah tiiliJ.;, i vri:r.ri sebagaimana

diriwayatkan dari Ibnu Abbas.

Firman-Nya: '#"'{15 "fo"s demikian itu lebih baik

bagimu.,, Maksudnya adalatl, permintaan izinmu serta ucapan

salammu kepada penghuni rumah yang akan kalian masuki adalalt

lebih baik bagimu, karena kalian tidak tahu jika kalian masuk dengan

rot Tidak kami temulon hadits ini di antara literatrrr yang kami miliki.
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tanpa iant, rya yang akan kalian temukaq hal yang menyenangkan

atau menyesakkanmu? Akan tetapi jika kamu masuk dengan meminta

izin, maka kalian tidak akan mendapatkan sesrurtu yang kalian benci,

dan dengan perbuatan itu pula kalian telah menunaikan hak yang

Allah bebankan atas kalian dalam hal perizinan dan ucapan salam'

Fiman-Nya: <;35'# "Agar knmu (selalu) ingat'"

Maksudnya adalah, agar dengan perbuatan itu kalian selalu ingat

bahwa Allah bersama kalian, dan kalian juga mengingat hal-hal yang

telah ditetapkan-Nya kepada kalian, sehingga kalian menaatinya.

oee

"Jil<ot<mu frdak menefifli seotorJg W di dalaa6mya;flial6

ianguiahl<mw rnras:r/r- sebelurnl<mw mendapu izin' Dan' 
iit* dikatalsnl<epaitarru., 'Ketrtorli (soio)lah', mala

icnaa*lan knrw l,n,lrtali. Iat bq sih bashnu d*rr 7y,lah

lilatw Mmgetalwi apd y drlg l<anw Wal'aru"
(Qs. An,Nuut l24k Z8l

Tatffil fiman Atlah: 513-i;t,FiS(AQ.W iofi
@ ry sWqr'L's3 s5 ';'FJW"fr Ur.{'fs si*'
kamu tidak menemai seotorg pun di dalamnya, maka ianganlah
kamu mosuk sebehan kamu ruendapat izin Dan iiha dikatakan

kepadamq' "Kembali [saiaJlah," maka hendaHah hamu kemball

Itu bercih bagimu futt Atlah Maha Mengetahui aPa yang hamu

kerjakan)

'F U* F <;d &L tifi -i fi r.d ti4g i "5
@ ry 6fii t+x$'# gi';W $,;ir

f-s?l
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Maksud ayat di atas adalah, jika kalian tidak mendapatkan

seseorang berada di dalam rumah yang hendak kalian masuki, yang

menuntut adanya perizinan untuk masuk ke dalamnya, maka

janganlatr kalian masuk, karena rumah itu bukan milik kalian,

sehingga tidak dibolehkan bagi kalian untuk masuk tanpa seizin

pemiliknya. Namun jika diizinkan, kalian boleh masuk ke dalamnya.

Firman-Nya:'q$$'{l:ll-$ "Dan iika diteatakan

lrepadamu, 'Kembali (saja)lah', maka hendaklah kamu kembali."

Maksudnya adalah, jika pemilik rumatr yang kalian mintai izin berkata

kepada kalian, "Pulanglah," maka pulanglah dan janganlah kalian

masuk ke dalamnya

x'iman-Nya: lJ g5'; "Itu bersih bagimu." Maksudnya

adalah, ketika dikatakan kepada kalian, 'pulnnglah," sebagai tanda

kalian tidak diperbolehkan masuk, inaka kepulangan kalian itu lebih

bersih bagi kalian.

[rrtazhi aA.q"ayat tersebut adalah kinayah terhadap isrz

!i' it, yabi firman AtlalL'b!;5,
Firman-Nyu|$ 5fr1 1i$ "Dan, Allah Mahq

Mengetahui apa yang lcamu lceriakan." Maksudnya adalah, Allatt

Matra Mengetahui dengan kepulangan kalian setelah permintaan izin

tuntuk masuk ke dalam rumah yang bukan milik kalian, kemudian

dikatakan kepada kdian, "Pulanglah." Allah juga mengetahui ketaatan

katian kepada perintah-Nya berkenaan dengan hal itu. Allah Maha

meliputi semua perbuatan itu dan menghitungnya, sehingga Allah

akan membalas semua amalan itu.

Demikianlah Mujahid *"rr.1vilkan ayat tersebut,

sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

26025. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Najih menceritakan



T6*lrirv1lutrld

keada kami dari Mujahi4 tentang ava! (C\V+-W iof
"Jika kmtu tidak metumui seorfrig pw didalonnya"' ia

berkata, 'Jika tidak ada keperhmnmu di dalam rumatl

tersebu! maka janganlah Sunu masuk ke dalamnyq kecuali

dengan meminta- i;n:'''fufiW*{SU-$"D-' 
- i'tu

dikatakan kepadomu 'KembZlt 6da)idt', nolu lrcndaflah

kanukcmbali."ro

26026. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Warqa'

menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahi4 dengan redalsi semisalrya

26027. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkafia: I{aiiaj me,nceritakan

keeadaku dari Ibnu Juraij, dad Mujahi{ dengm redaksi

semisalnya

...ia berkata: Al Hasan me,lrceritakan kePada kami, ia lierkata:

Hasyim bin Al Qasim Al Mazni menceritakan kepada kami

dari Qatadab ia berkata: Seorang laki-laki Muhajirin berkata'

"Sepanjang umur}u aku mencari penatwitan ayat ini, namun

aku tidak mendapatkannya, yaittr apakah aku harus meminta

izin kepada saudara-saudaraktr?" Dia talu bertata kepadaku,

"Puliinslah." maka aku pun pulang dengan memegang teguh

firman- All 
^b, lJ &\';-WV-J?< :li,$ " Dott. iika

dikatakon *cpidamu 'Kembali (soia)lal,', naka hendagah

konru kcmbati. Itu bersih bagimu-"rro

Pendapat Mujahid tentang penaknilan firman Allah, iof
(AW-W "Jika kmnu tidakmenemui seororg pun di dalamrqla,"

'o Mqahid dalam a8irn}ra O"l. 491), Ibnu Abu lldim dalam A&irnf'a (8/2568)'

dan- Al Qufitubi dalam taeiran (l252l9).
tto a1 Qurlnrbi dalam ta8irrya 02mq.
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yaitu, jika tidak terdapat keperluanmu di dalamnya, merupakan

penalorilan yang sangat jauh dari makna perkataan orang Arab,

karena orang Arab jika berkata 't-;l fi-? |66..'rt maka maksudnya

adalab pada tempat tersebut tidak ada seorang pun keturunan Adam.

Spdangkan barang keperluan dan yang lainnya, yang bukan termasuk

milik bani Adap dan yang sejenisnyq tidak bisa kamu katakan ada di
dalamnya,

ooc

lfitKYw-Ffuficx.$i6&# .11
aj't

@ <rrf,Kv:4:frYA4
'Tidok aih ilosa ataffiw memas.ili rumah yolng fidak

dislrnfuil<ut untuk ilidinrJi, yorJg di dalarmya aila
lrrcfrrluorrnnl., da{J Aj;lah nwgaalwi a|oyanglrrrnru
- rrryofial<on ilm apa yaflglrrln:rr serrhtnyil<fiJ.'

(Qs. An Nuur IZ4lz Z9l

Takrvil firman Nlah: V$K:J & Gl.tLX 6 iG'S# A
@ <rrIKW4ra&Y$221'g'K'e gi"* adaZosa atasmu

memosuhi rumah yang tidak disediakan untuh didfumi, yang di
dalomnya oda keperluanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu
nyotakan dan apayarg kamu sembunyikan)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman, *Wahai

manusia, tidak ada dosa bagimu untuk masuk ke dalam rumah yang

tidak berpenghuni di dalaurnya dengan tanpa izin.

Mereka berselisih pendapat tentang makna €t#t dalam firman
Allah tersebut. Sebagian berpendapat bahwa itu merupakan tempat

penginapan, atau nrmah-rumah yang dikenal tidak berpenghwri yang
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dibangrrn di jalan-jalaU lfigsrs untuk musafir atanibnu sabil, sebagai

tempat berteduh atau tempat me,lryimpan barang-balang mereka. Dan,

yang berpendaPat demikian adalah:

26029, Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada' lGmi, ia berkata: Haiiaj

memberitahukan kepada l<ami dari Satim Al Makki' q
MrrhammadbinAlHanafiyah,tentangfirmanAllah,.Je

7Yt- -5.7-v'I;--. - r, . ri .

mimasuki imah yang-tidok disediakan untuk di diami," ialt_
'tf-*g;iffi6'&'# "ndak ada dysl atasm.u'&C1.1;L;id'1{j;.)

berkata,'.Maksudnyaadalatl,tempat.tempatpersinggahan
yang dibangun di tryi-tepi jul*'u"'

26030. Abbas bin Muhammad menceritakan kepadakrl ia berkata:

Muslim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: umar bin

Furuth menceritakan kepada kami, dia berkata: Aktl

mendengar Qatadah berbicara tentang firman AllalL #c3.
FK::, "Runah yang tidak disediakan untuk didiaui"' ia

f,o"1"ta ..Maks'dnya adalah, tempat-tenrpat persinggahan

yang dipenrntukkan bagi musafir'"r 12

26031. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

Tardahmenceritakan kepada kami dari w*qq lari Ibnu Abi

ry.4.-q arri Yyltr d,terrtane ayaL Giii;f i,l'&#A..
KU wisK* fi ".!*?! 

. 
* Y':'::i:, *.'Yry,

**oa i*S tidak disediakan ut tuk didiarni, yang di

folannya ado kcperlttanm4". ' ia berkat4 "Mereka

meletakkan barang-barang dan pelana kuda di rumah-rumah

Itt Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (8D569), Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al
fi*r@U)dan Ibnu Athiryah ddam.al Uuhoro Al Waiiz (41177)'

," Ai Bdh"*i dallrirr Ma'atii At-Toail (4/l9O) dan Ibnu Al Jauzi dale.,rn Zad Al
Masir (6D9).
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yang dibangtrn di tqi jalan di Madinab maka dibolehkan
bagi mcrGka untuk lD€trEsukinyr4rtr

26032. At Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurrazzaq memberitahukan kepada l€mi, ia berkata:
Ma'mar memberitahtrkan kepada kalni dari Ibnu Abi Najih,
dari Mujahid, tentang firman AUah, iSfAlel. "Rumah
yang tidak disediakon untuk didioni,,, ia berkatq
"Maksudnya adalalL nrmah-rumah tempat percinggahan para
musafir, png tidak berpenghsg.'rt tr

26033. Muhammad bin Amr menceritakan kepadakta ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada lemi, Al Harits menceritakan
kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Warqa'menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allab ffu*ei.
"Rumoh yang tidak disediakan wt* didiami,,' ia berkata,

--- "Mef,eka meletaltan ---atau merrbuat- barang-barang dan
pelana kuda mereka di rumah-rumah di jalan Madinah yang
tidak dihuni oleh seorang pun, mal<a dibolehkan bagi mereka
untuk masuk ke dalam rumah tersebut tanpa izin terlebih
dahulg"'ltt

26034. AI Harits menceritakao kepadakrl ia berkata: Al Hasan
menceritakan kepada lomi, ia berkata: AI Warqa
menceritakan k€pada l*mi dari Ibnu Abu Najih, dari
Mujahid, dengan redaksi,gemisalnya, hanya sqia dia berkata

tr3 Mulahid dalam taainrya (hal. 491) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya
(8as6e).

rrf Abdurrazzaq datam tafsirnya Qt433) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
$ns6e).

"5 Mu.lahid dahm taGirnya @al. 491).
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"Mereka meletakkan di jalan-jalan tvladinah." Dengan tanpa

adakeragum. 116

26035. Al Qasim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia bertata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 seperti itu. Hanya

saja, dia b€rkat4 "Mereka meletakl@n pelana luda [dan

barang-baraogl di jalan-jalan Madinah."r r?

26036. aku diberitahu dari Al Husai& ia berkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata: ;{,ktr mende,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentans firman AllalL ilKA ftCA;LX 6 "Memasuki

rumah yang tidak disediakan ulrfiik didiami," ia berkata'

"Rumah-rumah yang tidak di$ami, yaitu rtunah-nrmah yang

berada di jalan yang nuak. K'pW'Y*g di dolamnya

ada kcperhnnmu', yarrg b€rmaofEt ba,g para musafir pada

waktu musim paoas dan dingin, yaitu tempat untuk

berlindtmg.'ttt

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah rumah-

rumah di Mal*ah. Dan, yang berpendapat de'mikian adalah:

26037. Ibnu Hamid menceritakan kepada kemi, ia berkata: Halem
bin Muslim menceritakan kepada kmi dari Said bin Saiq,

dari Al Hajjaj bin Artha'ab dari Salim bin Muhammad At
Ilanafialr tentang firman Allalq *kfieA "Rwnah yang

tt6 lbid
tt? 16ro Abu lldim dalam a8irnfia $f2569) dm Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'ori Al Qu'a(31519).rrt Tidrk kami tcmukm hadits dengan lafrzh ini dari Adh-Dhahhalc di antara

literatn yang kami miliki, taapi Ibnu Abi Hatim meriwayatkm dengan sana&
nya dalam tafsirnya Gf2569) kepada Juwaibir dai Adh-Dhahhak tentang firman

N4 $KS 1 $i "Rwnah yang tifuh disediakn utuk didianl, " dia bertcata,

'Udcsuanya adalah runah ymg dipaloi sebegai ffipat b€rlindung dri panas,

dingin, dan hujao, serta sebagai tenpat untuk melindungi diri mereka'!
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tiduk disediatrm untuk didiami," ia berkata' "Maksudnya

adalah rumah-rumah di Makkah'urre

Pendapat lain mengafiakan bahwa maksgdnya adalah rumah- .

ruurah yang nrsak, dan keperluan yang disebutkan oleh Allah dalam-

ayat tersebut yaitu buang haj* besar dan kecil. Dan, yang berpendapat

demikian adalah:

26038. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku mendengT-r$

berkata tentang ayat, WiiK:i # Cl.tf* r]'& ru ;4
KV,,Tidak oda dosa atasmu memasuki rwtanyang tidak

diseTtafm utuk didiami, yang di dalamnya ada

kcperlwwnv" iaberkata, "Maksldnya adalah tempat buang

air besar dan kecil."rr

26039. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata:

Amru bin llamad menceritakan kepada karri, ia berkata:
]-i{.*o bin Isa bin Zaid menceritakan kepada kami dari

U"p"t"y", t*t-sly"t, rtt€ * GiWi A'e'fi ;4
KE;W "Tidak ada dosa atasmu memasuH rumah yang

tiaaF a*eaiaWr untuk didiami, yang di dalamnya ada

kcperluanmu,,. ia berkata, "Maksudnya adalah membuang

hajat di rumah-lumah yang rusak."r2r

rre Ibnu Athiryah dala,rr' Al lyluttqq Al Wajiz $t177) dengem sanod'ny4lbnu Al

Jauzi dalarn Tadat Masb (6D9), dan Al Mawrdi dalan An-Nukdwa Al uyn
(4/E8) denefln s ou&ryt kepdil Imam Malik'

,, ilro A"-o-II"fi. A"U- t"tii-lo (8D57), Al Mawardi ddam An-Nuka wa Al

Uyun @tSS),Al Bagbawi aa6p lrto'ott At .Toztl ( tlgl),Abu Ja'far An-Nuhas

iit 
^'Uozrri 

Al ftr'a(3t5lg), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Mailr (6130)

dcilgan @pasanad.
,rt '[id& tami temgkan hadits dengan sanad dan lafrzh ini di antara literanr yang

kamimiliki.
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Pendapat lain mengatakan batrwa maksudnya adalah rumah-

rumah pedagang, yang di dalamnya terdapat keperluan manusia. Dan,

yang berpendapat demikian adalah:

26040. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

te.nfng frman Allah,'*fu fi GS.bfrX J 
t& ru A

K'eV "Tidok ada dosa atasmu memasud rumah yang

tidak- disediakan untuk didiami, yang di dalamnya oda

keperluanmq" ia berkat4 "Maksudnya adalah nrmah-runah

pedagang. Tidak ada dosa bagi kalian untuk masuk ke

dalarnnyatanpa izin pemilik kedai yang ad? !i jalan-jalan dan

di pasar-pasar." Dia lalu membacaayat" '$:'€;Y,ir "Yang di

dalamnya ada keperluanmu." Dia berkatd "Maksudnya

adalah keperluan manusia."rz

Pendapat yang tepat dalam hal ini adalah, hendaknyg

dikatakan bahwa Allah tidak mengkhususlcan dalam firman-Nya, ;{
K'g WFK:; # W.tr-X 8'€-'S$ "ridak ada dosa atasmu

merdsuki rumah yang tidak disediakan untuk didiami, yang di

dalamnya ada keperluanmu," yakni, semua rurrah yang tidak

berpenghuni dan di dalamnya terdapat kebuttrhan kita, maka kita

boleh masuk dengan tanpa meminta izin, karena izin itu trntgk

memberitatrukan pemilik rumah tersebut sebelum masuk, atau untuk

mengizinkan orang yang akan rnasuk jika rumah tersebut ada yang

mendiaminya atau yang memilikiny4' sedangkan jika tidak ad^

pemilikny4 maka tidak ada artinya meminta izin untuk masuk ke

dalamnya.

Jika demikian maknanya, maka tidak ada alasan untuk

mengkhususkan satu makne di antara makna yang lain. Setiap nrmah

rz At Baghawi dalerrr- Ma'alim At-ToEil (41190), Ibnu Athilyah dalam Al
Muhuro Al Vqib (4lll7), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'an
(6De).
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yang tidak b€rpenghuni dan tidak ada pemilil.yq benrpa rumah-

rumah yang dibangun di tepi jalan, yang dikhususkan rmtuk naungan

musafir dan ibnu sabil, atau rumah yang telah rusak, yang

ditinggalkan oleh pemiliknya. Jadi, bagi yang ingin masuk ke

dalamnya, tidak perlu meminta izin karena adanya keperluan mereka

untuk berlindrurg atau membuang hajat. Sedangkan rumah-rumah

pedagang; tidak boleh bagi seseorang untuk mastrk kecuali dengan

izin pemiliknya atau penghuninya.

Jika ada yang menyangka bahwa jika seorang pedagang

membuka tokonya dan duduk menrmggu pembeli merupakan izin

masuk bagi yang ingin masuk, maka dalam masalatr ini berbedar tidak

seperti yang mereka sangka, karena tidak diperbolehkan bagr

seseorang rmhrk masuk ke dalam rumah milik orang lain tanpa alasan

yang terpaksa atau dengan sebab yang dibolebkan, kectrali dengan izin
pemiliknya, terlebih jika di dalamnya ada kebutuhan. Jika diketahui

bahwa seorang pe{agang dengan membuka tokonya merupakan izin
bagi ygng ingin masuk ke dalamnya, maka itu kernbali kepada

pemyataannya bahwa dia tidak memasukkan ke dalarnnya kecuali

yang telah aiizinfcannya. Jika demikian, maka firman Allah, 'tS;$
KU;WiiKl#G1.by-X6'{r. "ridak ada dosa atasmu

memisuki rumah yong tidak dlsediakan untuk didiami, yang di
dalamrrya ada kcperluanmu." tidak demikian maknanya, karena yang

tidak dibebankan dosa bagi kita adalah jika kita masuk ke dalam

rumah yang tidak ada penghuninya sedangkan tokonya pedagang itu
tidak ada jalan untuk masuk kecuali dengan izinnya, karena toko itu
dihuni, maka menjadi jelas bahwa yang dimaksud oleh Allah dalam

ayat ini adalah nrlnah yang ditinggalkan.

Sebagian golongan berpendapat bahwa ayat ini merupakan

pengecualian d"! firman AllalL &t3;.W33{W;,n-ififu-
Vcg;1&WSi;^y":3j5 e$ "Jangantah kamu memasuki

I



rumah yang bt*an runahmu sebelum meminta izin dan memberi

salam kepada penghuninya." Dan, yang berpendapat demikian adalatr:

26041. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jruaij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang aya! bit # g; Wis { "Jongonlah kamu

memasuki **irh yang bupan rumahmu," batrwa ayat tersebut

kemudian dihapuskan dan dikecualikan dengan firman Allah,

,irfr{bWs 1;{13 e 'p53 &L?;\f-i3{
. "Janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu

sebelum meminta izin dan memberi salam kcpada

penghuninya.'^a

26042. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain, dali

Yazid, dari Ilaimah" tentang ayat, 'r;i1-J -# "S,b,lu*
meminta izin,' ia berkata, "Ayat tersebut kemudiandihapus

dan dikecualikan dengan firman Allah, Wi,J'&'5$;1
{SUWiitr5 #Gi.'Tidak ada dosa atasilu memasuki

rumih yang tidak disedialran untuk didiami, yang di

dalamnya ada keperluanmtt'. " 
t%

AvaL KE W FFs ft ch.;rrx 6'e'#,fr "ridak
ada dosa atasmu-memasuki rumah yang tidak disedialan . untuk

didiami, yang di dalamnya ada kcperluanmu," tidak menunjukkan

bahwa itu merupakan pengecualian dari firman Allah, l31.Wi3{
ib*i{- ?$e "Janganlah kamu memasuH rumah vang
bukan rumahmu sebelum meminta izin," kateta firman Allah, {

T$stuAdl.:Ihatui

,, Ibnu Kasir dalam tasirnya (l0[l2), As-suyuthi dalam Ad-Dun Al Mantsur
(6t176), menisbatkannya kepada Al Bukhari dalan Adab Al MuIrad" serta Abu

Daud dalam I n-Nasih dari Ibnu Abbas.
r* Ibnu Karsir dalam taftirnya (l02l2) dan Ibnu Al Jauzi dalan Zad Al Masir

(6De).
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6 {;!;J1i'rt* j; ?i; Xbg}.rj'LiS,, rangantah tcamu

memasuki rumah yang bukan rwnahmu sebelum meminta izin don
mernberi salam kepada penghunirrya," merupakan hukum dari Allah
yang berkenaan dengan rumah-rurnatr yang ti@k eda pemilik dan

-W:*tuy",9{*sk* firman Allah, & C}. }-X 6'&'ti| ;t'S:'g$-iift "Tidak ada dosa atasmu memasuki-rumah yang
tidak disediakan untuk didiami, yang di dalamnya ada keperluanmu,"
berkenaan dengan rumah-rumatr yang tidak ada penghuni dai
pemiliknya yang dikenal.

Jadi, setiap hukum dari kedua hukum itu memiliki makna yang
tidak dimiliki dalam makna hukum yang laia sedangkan hukum
pengecualian sesuafu itu berlakujika berasal dari satujenis, atau satu
macam yang berupa perbuatan atau jiwa, dan jika tidak demikian
maka tidak ada artinya pengecualian ittr.

Firman-Nya, L:!&Y7$ng "Dan Allah mengetahui apa
yang kamu nyatakan," maksudnya adalah, wahai manusi4 Allah
mengetahui ucapan lisan kalian ketika meminta izin untuk masuk ke
dalam rumatr yang ada penghuninya. <rj3lKtlS ,Dan, spa yang
lramu sembunyikan," di dalam dadamu ketika kamu berbuat, baik
dalam rangka ketaatan kepada Allab dalam rangka menjauhi
larangan-Nya, atau, maupun karena hal lainnya.

o@o

'{ €rt 6f3 ";iLi} W; €A bW- 4r;il:'4,i
$frAq$,l'frt't

"Katalrrrnl.alr@odoorarJglaki.lakiyarJgbqiman,
'HendakJah mrr:el<a menalwdJ pandmgfivJya, itan

menelihua l<enralufiuyy dt y dng derrikian iat adatah lebih
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r'lrcibcq8rim/,rekarse$rnguhnyaNl,o1hMaltrMengetalwi
opo i*s mrrrel<rl perbuat'." (Qs. An'Nuur l24h 301

Talrwil firman- Allah: 1 JriSi ?yA\ blt%- 4":;4,i
@ A;*.qW':"| SL ;t 8:1 Alt 

-;i1]$ 
iiata*anun 

-kepada 
otans

to*i.t"*i Wng be*nwn, "Hendahlah mereka mcnahan

pandangannya, dan ruemelihara kemaluannya; yang demikian itu

adulflh lebih suci bagi mereha, sesungguhnya Allah Maha

Mengenhui apa yang mereha perbuat ")

Allah Ta,ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: Ya

Muharnmad Ot;ziS $ * Kotol-nlah ttepada orang'orang .el:*jt\
yang berima4" kepada Allah dan kepadamu. i{'at bV*t'-
,,HendaHah mereka menalan pandangawrya," terhadap sesuafu yang

mengundang syahwat yang dilarang oleh Allah untuk memandangnya.

;{.i|Vnfi "Dan memelilwra kemaluannya,u dari orang yang

tidak berhak untnk melihatnya 
-menuhrpi 

diri- deaggl baiii yang

bisa menghalangnya dari pandangan mereka 'iL€:lfui "Yang

demikian itu adalah lebih suci bagi merelu," dall lebih utama di sisi

Allah. 6j#.qW':$A "sesungguhnya Allah Malo Mengetahui

apa yang *rrrio ierbuat," wahai manusia, terhadap apa yang telah

diperintahkan kepadamq yaitu menunduk*an pandangan dali hal-hal

yang diperintahkan dan menjaga kemaluan untuk tidak

memperlihatkannya kepada orang yang tidak berhak melihatnya.

Penakwilan yang telatr kami jelaskan dikatakan pula oleh ahli

tatcvil dalam riwayat-riwayat berikut ini:

26M3. Ali bin sahal Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia

berkata: Al Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ja'far menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi'bin Anas, dari

Abu Aliyatr, tentang, firman Allah, blt%-$2fitf'#.ii@ €A "Katatunlah kcpada wanita vans
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berilnmt, 'HendaWah mereka menalan pqndongawrya, dan

kemahruvryd." Ia berkata, "Setiap kemaluan yang

diperintahkan oleh Al Qur'an untuk dijaga adalah bagtan -
dari anggota tubuh yang berpotensi mengrrndang- zina,

kecuali maksud aya!'if;f"'ALf b'ttfi- *y;A,i;(lt4 |$1r$ 'Katakanlah kepada wwtita yang beriman

"HendaHah mereka menahan pandangutrya, dan

kenahnrmyd',' karena maksudnya adalah menutupi."rx

260M. Ali menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakao kepada kami; ia berkata: Muawiyyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, ';i;i|'Vf,$, 
b.{A bffi- 4*fi1 S

"I{dakonlah kepada orang laki-laki y@19 beriman,

'HendoHah mereka menahon pandonganrya, da4

memelihoa .kc.maluannyo' :''l*1 b'tt5- -ilyL S;
'L{.3 lii$ "I(atakanlah k";rd" wanita yang birinan,

'JHendaHah mereka mettahot ponaanganrya, dan

kcnafuawtya'." Ia berkata, 'Maksrdnya adalalL hendaklah

menrmdukkan pandangan mereka dari hal-hal yang dibenci

oleh Allah."rr

26045. Yunus me,nceritakan kepadalcu, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatnrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tgnllng firman AllalL'fe, fuaA b$-<Ari$ S-;6.i3"Katakanlah 
kepada oriig taki-laV yang berima4

'Hendaklah mereka mettalun pandonganrrya, dan

memelihara kcmaluawryal " Ia berkata, 
ttMaksudnya 

adalah,

hendaknya menundukkan pandanganny4 tidak melihat

r! Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D570), Al Mawrdi drdtam ArNukat wa Al
UW Q/9o), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuzil (4ll9l), dan lbnu Athi)'yatt

b Al Lhkoru Al Vajb(41177).

'x Ibnu Abu Ilatin dalam tafsirnya(82570).
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kepadanya, dan tidak da )ang mampu menundukkan

pandangan mata se,muanya Akan tetapi, Alah Uernnnan, ;ij
'i;f5',5"2'ay:LlA'i;5',5"2'Dfi b'ttfi s;'..9t'Katakantahtrcpada
wanita yang berbnan, "Hendaklah mereka menohan

pandangannya, don kcmahtonrYa."'n

CCC

6j).7;'i;Li3 {W'a*1 b ttil ir;A s:
o;i:$"*g'U,P;d#tWfrEClt*;
5 €4fi H6'J €85( J <4AJ fi,*;
j<*:;t:+i5'w:A Y{5<xyA
ii <trfit J'i;x;\ ;K!, c 5'ir,;3 5'6d-4
et &; ViE- I <r,$i,M J )Vtru ;;tt ;J

Jt'6.it"'&,2,'o.4(,'{4-1*}5',r;i;{;74(
@ <,rLfi Kil <,j45i -^5 L4 ;rt

oKatal<artlalr@fu wanitayangbqhnanr'Hendak[ah
mqela menahan PandangarJrJy d, dm lerwlmnrry a, ilmt

iangortlahntrr:elromatarQold<ortpuhiasarmyarlrr,c.mli
yang (biasa) nmqak dmipadmry* Dmhendaldah mqelca

menufnrpl<frrr koin hfimg l<c dadatya, dm ianganlah
mmampal&mpuhiasarmyal<ectnlilepadf, suarim.erel<a,
atnt ayah mrr,.:el<a, otfru oyah samri ntsela, dtatt putra'

H Hadits ini tidak lcami temukan di antara literafin yang kami miliki.
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Fatrafliqeka, atfii putt*putra $ufrni mrrrel<a, frott
saudara,saudmalaki-lakintueluratrmputroprtrasaudaru
lelaki nwel<a, ofutt putra-putra saudara puanpumr nnel,a,
atau warit*wonitalslarn, ataufudah- hilak yorrg nrr.el<a

miliki, atfii pelayan Felayonlaki.laki yfrJg fin"k
menptnyail<einghun (terhadap warl,iltrl) at& anak fiwk

yarlgbelum nrengerrti tantang arnat wartita- DM jangantah
rneirel<a nwrwWlwrl<akinya agdr dil<etatwi puhiasan yarrg

nnelrasen$urryil<arJ.Dartbetobadahlrarrntsel<alian
lnpfu Allah, hali orartg.otang yangbedmori s-upo,ydl<frrnt

beranfimg." (Qs. An Nuur l}4lz 3ll

berilnan, "Eendahlah mercka mcnahon pandongannya, dan
hemaluannya, dan janganlah mcreka ruenanp&han perhiasannya,
hecuali yang ftiusol nampah daripodonyo. Dan hendahlah nureka
nunatupkan kain kadung ke dadanya, dan janganlah
menanEo*hon perhiasannya hecuali kepada suoni mcreha, otaa
ayah ncreho" aau ayah suami mcreha, atau pufra-putra ncreka,
atou putra-puta suami mcreka, atau saudoro-soudara loki-tahi
mcreha, atau putra-pufia saudara lelahi merefu, otau pufraTtutra
saudaru perempaan mereha, atau wanito-wanita rslan4 ataa budak-
budah yang nereha miliki ")

Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW: j
"Kataksnlah," u/rahai Muhammad. f)rzAi "Kepgda wonito yang

kepoda wanita yang
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beriman," dari umahu- 'ALl bl;# "HendaHah mereka

menalun pmdongmnya,'? dari pandangan yang dibenci oleh Allah,

sebagaimana larangan Allah untuk melihatnya. !#.;|'nfr$ "Dan

kcmafuomyd.', Maksudnya adalah, menjaga kemaluan mereka dengan

pakaian yang melindgnginya dari pandangan oftmg yang tidak berhak

melihatqra'r

Firmen Alhh: 'i*;6-;i.1i 'Dan janganlah mereka

menonpalckor perhiaamya" Maksudnya adalah, janganlah mereka

menampal&an perhiasan mereka kepada orang yang bukan

muhrimnya Perhiasan ada dua:

Pertona, perhiasan yang tidak nampalq seperti: Gelang kaki,

gelang, kalung, dan bandul.

Kedua, perhiasan yang nampak. Terdapat perbedaan pendapat

dalam me,maknai ayat ini. Sebagian mengatakan bafuwa maksudnya

adalah perhiasan ba$u yang nampak. Dan, yang berpendapat demikian

adalah:

26M6. Ibnu tlamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun bin

At Mughirah menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari

Abu Ishaq, dari Abu Al AhwaslU dari Ibnu Mas'ud, ia

b€*ata, "Perhiasan dibagi menjadi dua, yaitu yang naurpak,

mimlnya baju, dan yang tersembunyi, misalnya gelang kaki,

bandul, serta gelang. " 
ra

26M7. Yrmus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Watrab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsatri

memberitahukan kepadaku dari Abu Ishaq Al Hamdani, dari

Abu Al Ahyaslt dari Abdullab, tentang ayat, 4;,-{t
li,#C$ #; "Dan ianganlah mereka menampak*an

ra Ibnu Abu llcim dalam taftimya (5D573) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam

Ma'oi Al Qu'or (31521).
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perhiasawrya, kccmli yang (biasa) nanpak doipadanya," ia
berkata, "Maksudnya adalah baju. "''

26048. Ibnu Al Mutsnrtna menceritakan kepada kalni, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada lelni, ia berkata:
' Syrbah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

Al Ahwash, dari Abdutlah, tentang aVaC fl;fi; <r;i.{t
lirj$C "Dan jangantah mereka meitampakkan

perhiasannya, kccuali yang (biasa) nanpak daripadarrya," ia
b€rkata, "Maksudnya adalatr baju. "rs

26U9. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Al
Ahwast\ dari Abdullah, dengan redaksi semisalnya

26050. ...ia berkata: Suffan menceritakan kepada l€mi dari Al
A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari AMurrahrnan bin
7*rid, dari Abdullah, dengan nedaksi semisalnya.

26051. ...ia berkata: Su$an menceritakan kepada l<ami dari

Alqamah, dqri Ibrahim, tentang firman Allah, <r;i.{t
W|#(JlijJf1; "Dan ianganlah mereka uerumpakkan
perhiasanrrya, kcctali yang (biasa) nampak daripadanya," ia
berkatq "Maksudnya adalah baju."r3r

26052. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ililyah
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Sebagian sahabat

kami memberitahukan kepada lcami -Yrmus atau yang

lainny+ dari Al Hasan, tentang firman AllalL A#Clt

rr Ibnu Abu tlatim dalam taftirnya (8D574), Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Ma'ani
Al Qtr'an Ql52l), Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al tlytn (4/91), Al Baghawi
dalam Ma'alim At-Twail (41193),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/31), dan
Ibnu Athiryah dalamAl Muharrar Al Wajb @1178).

'n lbid.
,r, Ibid
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"Kectali Wrg (biasa) nonpak doipadorya," ia berkata'

"I\daksrdqra adatah baju'-
26053. Al llasm menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberi-tahukan kepada karni, ia berkata:

lvla'mar memberitahukan kepada kami dei Abu Ishaq, 4
Abu Al AhwaslL dri Abdullab teNfang 

"v"t" W7#6lL
"Kectali Wry @iosa) nonpak duipodanya," ia berkata,

"Irdaksudqra adalah bqiu"

Abu Ishaq bedota, nAlnkah,kamu tidak mengetahui bahwa

Alah berfirman, *,1-S'+'#i t5itJ "Pakailah

WtuioaruWg inaah di sqtiap (numasuki) masiid?" (Qs' Al
Ahaaf FI:31)*

2ffi54. Al Qasim menceritakan k4ada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: llaiiaj menceritakan

kepadaku, Muhammad bin Fadhl me,nce,titakan kepada kami

dad Al A'masy, dari I\,fa[k bin Al Harits, dari AMurrahman

bn Zayidb dari Ib,nu Mas\rd, tentang aya! W#('Jt
"Kecuoli Wrg @iasa) nampak doripadanyqtt ia berkata,

'Maksrdqra adalah sele,ndang."rx

Ada yang berpetdapat bahwa maksudnf adalah, perhiasan

yang nampak, yang boleh diperlihatkan yaitu celak matao cincin,

gelang, danurajah. Dan, ymg b€rpetdapat demikian adalah:

26055. Muhmmad bin SaU menceritakan kepadaku' ia berkata:

Bapal&u menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

r32 16ro Ah lldim dalm Afrimya (tf2574), Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Ma'ani
Al Qw'orQt52l),AI lr,Iawadi dlt,,,rn A*Nuldwa Al IJyun(4191),Al Bagharui

&fu tto'it, At-Tozil (4t193), Ahr Jdfrr An-Nuhas dalam Ma'oti Al Qtt'an
Qmg),Ibnu Al Jauzi dalam zad al Masir (6Bl), dan Ibnu Athi)'yah dalam Al
thhoro Al Yqb @ll7t)

r33 Abfurazzaq dalm aeirqn Q1430).

'r Ib,mr Abu lldim dal@ taftirnf (t2574).



$,rahAn'I$.r

m€Nrc€ritd€n kepadahl ia berkata: Bapakku menceritakan

ke,padatu daqi bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang aya! {i
lir#CJti*; <r#. uDan, ianganlah merela

ttunonpakkan perhiasannya, kcculi yang (biasa) nampak

doipadanya," ia berkata, "Maksudnya ad4lah, celak mata

dm cincin."r35

26056. Amnr bin AMul Hamid Al Amali menceritakan kepada lomi,
ia berkata: Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muslim Al Mala'i menceritakan kepada kami dari Said bin

Jubair, dengan redaksi semisalnya, dan tidak menyebutkan

IbnuAbbas.

26057. Ibnu tlamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Harun

menceritakan kepada kami dari Abu Abdullah Nahsyal, dari

Adh-Dbahhak" dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Yang narrpak

dari perhiasan itu adalah mata dan telapak tangan.'r36

26058. Ib,nu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu"';\shim 
menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada l€mi dari Abdullah bin Muslim bin
Harmuz, darisaid bin Jubair, tentang firman AllalL <r;i-{i
li, 74 C I i*; " D ar\ i anganl ah me r e ka me nampakkan

lnrhiosannya, kccuali yang (biasa) nampak doripadarqru," ia

b€rkafi4 "Maksudnya ddalah wajah dan tangan."r37

26059. Amru bin AMul Hamid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Marwan bin Muawiyyah memberitahukan kepada

rs a1 16"rr6i &lam AwNukat wa Al Uyun (4Dl) dm lbnu Al Jauzi dalam tud Al
Mub(6131).

's Al Bagbawi ddam Ma'alim At-Tarail (41193) dari Adh-Dhehhak, dia bertata"

'"[lajah dm telapak tangan." S€,tta Ibnu Al Jauzi dalam fud Al Masir (6131).
r37 Ibn|l Ahr Hatim dalam tafsirnya (8D574), Al Mawardi dfJls,n A*Nukat wa Al

UW (419 l), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma' ani Al Qur' u (3 I 522), Al Baghawi
&lnMa'alim At-Toail (41193), dan Ibnu Al lavzrdabmzadAl Masir (6131).
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ktmi dad Abdullah bin Muslim bin Harrruz Al Makki, dari

Sa'id bin Jubair, dengan r€daksi semisalnya

26060. Ali bin sahal menceritakan kepadahl ia berkata: Al walid

bin Muslim menceritakan kepada l(alni, ia berkata: Abu

Amru menceritakan kepada l(ami dari Atha" tentary fiman

Allab W#(,{ii*; <';r.{i "Dan iangantah

mereka mcnampakhan perhiasawtya, kecuali yang (biasa)

nampak doipadarya" ia berkata, "Maksudnya adalah dua

telapak tangan dan waiah.u t"

26061. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi menceritakan kepada kami dari Qatadab' ia berkata,

"Maksudnya adalalu matL gelang, dan cincin'"r3e

26062. Ali menceritakan kepada}u, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawilyah

menceritakan kepadaku dari Alil q3li &1" Abbas,- tentang

nrman 
-nhh, W#(lf11;*;<1;|i$ "Da4

janganlahmerekamenampakkanperhiasawtya,kectnliyang
(biasa) nompak doipadonyq," ia berkata, "Perhiasan yang

nampak adalah wajah, cetak mata telapak"tangan yang diberi

pewama, dan cincin. semua ini boleh ditarrpakkan di dalam

rumah bagi orang yang masuk kepadanya"'re

26063. Al Hasan menceritakan "kepada l6mi, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahgkan ,kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadah, t€ntang

ayra Wt#C{fi*; <r;;.{3 \Dan iangantah

merefu nenotnOotla1 Perhiasarwa fuauli yang (biasa)

l3s Abu Ja'frr An-Nuhas dfllar- Ma'qti.4l Qt'ot (315?2\ dm Al,lvlawrdi &lam

re a1Q*thuui aauoi tarsitny" Ounq. : ' I ''

'* nnuAftiyyaU MamAltvfitlwruAl Wajiz(4ll7t\' ;' ''' i ' rr' ' r j 'i' '
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notpok doripadarya" ia berkata, "Maksudnya adalah dua

pergelangan, cincin" @ trlata"tot'

Qatadah berkata: Telah sampai kepada kami battwa

Rasulullatr bersabda, "Tidok dilalalkan bagi wanita yang

't berimon kepada Attah don Hoi Althir untuk mengeluarkan

' tangawtya sampai di sini." Beliau menggenggam setengah

sikunyar'2

26064. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitalurkan kepada kami dari Az-Z;thri, dari

seseorang, dari Miswar bin Al Muhramal!" tentang firman

Allab W#L$ "Keatali yang (biasa) nompak

doipadanya," ia berkata "Maksudnya adalalt dua

pergelangan" cincin, dan celak mata, yakni: Gelang."

26065. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalcan kepada kard, ia bertata: Hajjaj menceritakan
'tqadaku dari Ibnrr J-uraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman

ariau tirt#Cf4t*; <r;ijt uDan, 
iangantah

mereka menampakkan perhiasawrya kcanli yang (biasa)

nompak doipadarrya," ia berkata, "Maksudnya adatalL cincin

dan pergelangan."

Ibnu Juraij berkata: Aisyah berkatq "Pergelangan tangan dan

. cincin yang tak bermata" Ia juga berkata 66An* perempuan

saudaraktr seibtu AMutlah bin Ath-Thufail, masuk

menemuilor dengan berhias. Ketika Nabi Muhammad SAW

masuk, beliau memalingkan mtrkaqra saat melihatnyq lalu

alar b€rkata, 'Ya Rasulullalu itu adalatt anak perempuan

t'r Ab&nrazzaq dalam tafsirnya dalam Aftimya (U434) dm lbnu Qtaibah dalam

,r" fffi#', WW',' n, u*** (6/lE0), menisbarrannya -**
Abdurazzaq dari Qmdah"



saudamku dan seorang budak'. Rasulullah lalu bersabda,

'Jika seorotTg wurita telah mencapai masa balighnya, maka

fidok halat boginya mtuk memperlilwtkan anggota badannya

kcctnli waiahnya dan yang ada di bav'ah ini'. Kemudian dia

melipat setengah lengan bajunya' lalu memberikan jarak

antara genggamannya dengan telapak tangannya satu

genggarnan l4S.'Abu Ali mengisyaratkannya dengan hal itu,

Ibnu Juraij mengatakan batrwa Mujalid pernah berkome,lrtar

t€Nfang firman AUaIL li4lLL*!"Kecuali vang (biasa)

nanpak daripadanya,!' ia berkata, "Maksudnya adalah, kedua

mata, sesuahr yang diberi wann dan cincin."r{3

26066. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Amir, tentang

ayaq W#(,1 "Kecuali yang (biasa) nampak

doipadarya," ia berkata, "Maksudnya adalah mat4 sesuatu

yang diberi warna, dan baju."r* \ 
.

26067. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Walnb
. memberitatnrkan kepada kami, ia ber-kata: Ibnu Zdd berkata

tentans firman Allalr lirji61Jfi*; 6i-{: "oo"
janganlah mereka menampakkan perhiasanrrya, kecuali yang

(biasa) nampak doripadanya," ia berkata, "Yang terrrasuk

perhiasan adalah mata, sesuatu yang diberi wama, dan cincin.

Demikianlah yang mereka.katakan, dan inilah yang dilihat

manusiattls

WstrAdl,:l\aM

'43 As-Snyntri dal,rm Ad-Dwr Al Mantsur (6/180), me,nisbatkannya kepada Sanid

dari Ibnu Juraij, bersambung hingga ke Rasulullah.
r* Tidak kami temulon hadits dengan sanad dan lafazl ini di antara literaftr yang

ltami miliki.
tts Tidak kami temgkan hadiS dengan sanad dari Ziyad. Diiiwayatkan dengan

sanad-nya dari Mujahid oleh Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (4/193) dan

Ibnu Al Jauzi dalam 7.ad Al Masir (6131).
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26068. Ibnu Abdurrahman Al Barqi menceritakan ia
berkata: Umar bin Abu Sdamah menceritakan kepada karni,
ia berkata: Al Auza'i pernah ditanya tentang firman Allatl,
tirt#Cfii*; <r-;i.{; "ban jansantah mereka
menornpakkan perhiasannya, kecuali yang (bioso) nampah
dwipadanya," .ia berkata, "Maksudnya adalah telapak tangan
dan wajah.uts

Amru bin Bunduq menceritakan kepada l€mi, ia berkata:
Marwan menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-
Dbabhak, tentang firman Allalr |*; <r-;iS; "Dan
janganlah mereka menampakkan perhiasarutya," ia berkata,

"Maksudnya adalah, telapak tangan dan wajah.'rf?

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah wajah
dan baju. Daq yang berpendapat demikian adalah:

26070. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
' Mu'tamar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus
!$ menceritakan kepada kanri, tentang ay* SSffi; <r;i.{t

W3,#t uDan, janganlah 
^rrrki- iinanpafr*an

perhiasawrya, kcctnli yang (biasa) nampk doipndonya," ia
berkat4 "Al Hasan berkata, 'Wajatr don baju'."'*

26071. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Abu Adi dan Abdul A'la dari Sai{ dari Qatadab, dari Al
I{asa& tentang firman Allab t4rj#C$fi*; <r;i-{-t
uDan, janganlah mereko menanpakkan perhiasannya,
keculi yang (biasa) nampak dqipdonya," ia berkata,

"Malcsudnya adalah unajah dan baju.urae

tf at qurtnuUi dalam a&irnya (l2D2S).
t1.7- f6ir lt Baghawi (4tl93i dan lbnu il Jauzi dalam Zad Al Masir(6131).
': Al Baghswi &lam Ma'alim At-Twzil (41193).
r'e lbid.
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Pendapat yang paling tepat dalam penalxililan ayat ini adalah

yang mengatakan bahwa m*suAnya adalah wajatr dan dua telapak

t^g.o" Jika demikian, maka termasuk di data6nya matry cincin,

gelang; sesutfu yang diwamai dengan hina', dan baju'

Kami katakan bahwa pendapat itu lebih tepat karena adanya

ijma,, bahwa orang yang shalat harus mentrtup auratnyq sedangkan

b.d wanita hendaknya me,mbuh wajat[rya dan kedua tglapak

tangamya dalam shala[ s€rta

keduanya

me,nutupi anggota badan selain

Sebagian ulama meriwayatkan bafuwa diperbolefukan

memperlihatkan separuh lqngannya. Jika ittr diperbolehkan untuk

ditampakkan k€pada laki-laki, maka dapat dipahami batrwa

diperbolehkan pula bagiq'a me'mbtrka anggota badannya selama itu

bukan bagan dad amag k *, yang bukan atgat tidak diharamkan

rmtuk diperliharkan Jika bagian dari anggota barlannya boleh

Aiperfitattalr, maka bisa juga dipaharti bahwa itu merrrpakan

pengecnalian dalam firmm Allab W#(,1 "Keatali-'yang

(birrJa) nmwk doipadotya," karena semua itu merupakan bagian

dari anggota badanrya Yang namPak

trrman-Ny ", LAt;'-ot*ilq1b "Dan hendaklah merepa

memrttrykmt kain fuArG ke dn{a1rya" 
-Maksudnya 

adalah, hendaklatr

merekame,manjangkan t*ra.-g mereka hingga ke dada'

lafafu# mer'patan benhft jamak darr tV yang bermakna,

agar menuhrpi rambr[ leher, dm anting-anting mereka'

26072. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: 7-aid bin

Hubaib menceritakan kepadaku dari Ibratrim bin Nafi, ia

berkata: Al Hasan bin Muslim bin Ya4aq dari Shafiyatr binti

Svaibah, dari Aisyalu ia berkata' "Ketika turun ayat, 

"irfrir;* it'b;1, Dan, hendawah mereka menutupkan kain
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htdung kc dadanya', mereka menyobk kain mantel hingga

ke sisi samping dan difungsikan sebagai kenrdung.nrs

26073. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia bed<ata: aurah bin

Abdurrahman memberitatnrkan kepadaku dari Ibnu Syihab,

dari Urwah, dtri Aisyalu istri Nabi SAW, dia berkate

"Semoga Allah merahmati wanita-wanita kaum Muhajirin

Eng pertama- Ketika ayat ini ditunrnkan, if"r;1,'tj;J,
lrf# 'Dan hendaklah mereka merutupkot kain fudung kc

didanya', mereka menyobek kain mereka yang tebal, lalu

menggunakannya sebagai kenrdtmg."rtr

Fimen-Nye i*; 6-;i$ " Dut iutgo,lah merwnpakkmt

perhiasawrya." Maksudnya adalah perhiasan yang tidak nampnk atau

yang tersembunyi; gelang l@ki, anting-anting dan hal-hal yang

diperintahkan untuk dituUryi dengan kenrdung mereka dari atas dadq

dan yang diperbolehkan unnrk membukaqra serta memperlihafikannya

pada $Ektu shalat bagi laki-laki yang bukao nahramn)'a Adapu
kedua lengan dan yang di atasnya, hanya boleh dilihat oleh sgami-

suami mereka

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan ahli tahdl lainnya,

dan yang berpendapat demikian adalah:

26074. Ibnu Baqysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMtrrahman menceritakan kqada kemi, ia bertata Suffan

menceritakan kepada lcami dari lvtanshur, dari Thalhah bin

Vfasharrifl dari Ibrahim, tentang firman Allalt

<$A$ti*; "Dan iorymtah nenanpat*an

t$ HR- Al Butfiari ddam fdsir Al Qtr'm (475t), d€ogan suad dan sdftit
pcr*Aaan dalam lafrztnya" serta Al Hakim datam lI Musta&a* (2R97), ia

berkata, "shat ih menurut Asy-syaiknani, namun feann:a tidak
meriwayatkannya- Telah disepaloti oleh Adz-Dz.hahabi.'

rr I Al Buffrari ddamTssir Al Qu,r'm(4758).
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perhiasawrya kecuali trepada suami merekn,tt ia berkata,
*Maksud ayat ini adalah bagian atas lengan."r52

26075. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kard, ia berkata:

Muhammad bin Ja'fff menceritakan kepada kami dali swbah,

dari Manst[[, ia berkata: Alu mendengar seorang laki-laki

menceritakan dari Thathatr' dari Ibrahim ,tiltilLgayar., 6-*-{3
<4fi Hr 5 <,ri$t:, 5 €$AJf ii*;."Dar\.

iangiAan menampakkan perhiasoarya kccruli kcpada suami

merek4 atau ayah merekg atau tyah suomi mereko," ia

berkata, "Ivlaksrdnya adalah bagian atas dadau

Sytrbah berkat4 .Manshur menuliskan hal itu kepadaku, dan

aku membacakan hal tersebut kepadanya."r$

26076. Ya'qub menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Iliryatt

menceritakan keprda kami dari sa'id bin Abu Anrbab dali

Qatadah, tentang firman Allah, grlAiti*; 6.;){J
" Dan i anganl ah menampakkan perhias awrya ke anali*cpada

suami mereka," ia berkata "Makzudnya adalatl

memperlihatkan bagian kepala kepada mereka."rs

26077. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kalni, ia berkita: Muawiyyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, €$A$t|*; 6-ir-$ " Dan i angantah

menampakkan peihiasannya kecusli kcpada suami mereka'"

Hingga finnan Allab [4] 9\t" "Tentang aurat wanita!

Ia berkata, "Perhiasan yang boleh diperlihatkan kepada

mereka adalah *fug, kahng, dan gelang. Sedangkan gelang

rs2 16ru Abu Hatim dalam tafsirnya (8D576).
rt3 Hadi6 ini tidak karni temukan di alrtara literatur yang kami miliki.
rs lbid
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kali, pergelangan kaki, leher, dan rambut tidak boleh

diperlihatkan kectrali kepada suaminya"r$

26078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari -Ibnu J_uraij, dari Ibnu Mas'ud tentang firman

Allah, Jt ir*; 6#- $ "Dor, iansantah
menampakkan perhiasannya kccuali kcpada suami mereka,"

ia berkata, "Malsudnya adalah leher dan anting-antingnya.

Allah berfirmaru 'I(atakan kepada wanita-wanita mukminah

yang merdeka, janganlah mereka memperlihatkan perhiasan

yang tersembunyi ini kecuali kepada suami mereka'.
_.t*rfazh JiJl adalah bentuJr-lungSal dari J,er- arru'$fi
'Ayah mereko'. Atau €4;:, hl;' 'Putra-putra sinmi
mereka'. ltau irgjlS'saiidara-saudara laki-laki mereka.'

' Atau @bLU 
I 

P utr a-putr a saudua telaki mer e k4' ." tx

lvlaksud firry9 Allab i**l I |*fr.f "pfi'-r*, 5,
$ebl1ri dan'ira;Sadalah wanita-wanitakaum muslim. Riwayat-

riurayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26079. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allab "ryYt
"Atau wanita-wanita Islam," ia berkatq uTelah sampai

(riwayat) kepadaku bahwa mereka adalah wanita-wanita

l€um muslim. Tidak dihalalkao bagi wanita muslimahuntuk
dilihat oleh wanita musyrik dalam keadaan telanjang, kecuali

ia adalah budaknya, sebagaimana firman AllalL ;K1;(,5
'L#ti 'Atau budak- budakyang mereka miliH'.'ts.

rs5 [b,nu Abu Hatim dalam tafsinrya(8t2576).r" Tidak kami temukan hadits dengan sanadinidi antara literatur yang kauri miliki.
15' Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4t193) dan Al Qurdrubi dalam taftirnya

(12D33), dan ini merupalran pendapat Ahma( dia berkat4 "Tidak boleh bagi
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26080. Ia berkata: Al Husain menceritakan kepadaktl ia berkata: Isa

bin Yunus menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Al

Ghazz, dari ubadah bin Nasy, bahwa dia membenci seorang

wanita Nasrani menemui wanita'muslimatr atau melihat

'auratnya. Dia menakwilkan firman Allah, |ryy\ "ftau
w ani t a-w anit a I s I am." rit

26081. ... ia berkata: Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari

Hisyam, dari UtadalL ia berkata: Umar bin Al Khathab

menulis srnat kepada ubadah bin Al Jmatr: Telah sampai

kepadaku bahwa wanita-wanita muslimatr masuk ke

pemandian bersama-sanra wanita ahli kitab, maka laranglatr

hal ittr dan bolehkan yaog lainnya! Usai membaca surat itu,

Abu Ubaidah b€rdiri dari tempat duduknya dan

bermubahalah, "Ya Allah, siapa saja wanita yang datang ke

. pemandian tanpa alasan dan tidak mengalami sakit, namun

hanya qgr" memutihkan wajahnya, maka hitamkanlatt

wajahnya pudu nuti ketilci wajah-wajah ittr diputihkan'ttr'

Para ahli talc\^,it berbeda pendapat tentang penalnnilan ayaL 5
friftjiKl;C "Atau budak- budak yang mereka mitiki." Sebagtan

berpendapat bahwa tidak mengapa perhiasan budak-budak mereka

tampak sebagaimana mereka menarnpakkannya kepada sebagian dari

mereka. Dan, yang berpendapat demikian adalah:

26082. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karii, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Amr bin Dinar

soorang waniti muslimah rmtuk memperlihatkannya kepada wanita Ahli

Dzimmah." Lihatzad Al Masir (16132).

"t AlQ"*hubidalamtafsirnya 02fn . 
ilim At-ToziIue 1g-41 Baihaqi dalas' A-Szzan Q1308), Al Baghawi My Y?'o

@tt1ly, Al efothubi dalam taftirnya Qznn), As-suyuthi dalam Ad-Dufi Al
U*ttii (6/lil3), ia menisbatkannya kepada Said bin ldansur dan Al Baihaqi

dalam ls,Szn ot,serta lbrru Al Mtn&ir dari Umar bin Khathab'
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memberitahtrkan kepada l€mi dari Mukfiallad At-Tamimi,
dia bertata berkenaan dengan firman AllalL ;K1tC5
"6i*l"Atant budak- budakyang mereka miliki,,, dia berkata,

'Pada qira'at pfiarnadibaca Sg,f.""o
Pendapat lain mengarakan batrwa maksudnya adalah budak-

budak per€mpuan dari kaum musyrik, sebagaimana diriwayatkan dari
Ibnu Juraij sebelumnya Dia berkata tentang aya! "qb ,,Atant

wotita-wqita Islam," bahwa maksudnya adalah wanita-wanita
muhinah, bukan wanita-wanita musyrik. Kemudian dia berkata,
"Atau budak-budak pere,mpuan muqrrik "

waniltl dtu atukanu* yong fuhutt nungerli tcntong aurot wanito
Dan lcngonlolt nurcha numuhulhttt hahhya agar diMahui
pertfuaoa yong nurcka sembtnyihttt Dan berfobottah htntu
schtlian *rydiAllah, hai orung.orangyang berinan sqpaya kana
bert nfrt rg)

tvlaksrd ayat di atas adalalu Allah Ta'alaberfirman, ,,Mereka

png mengikutimu untuk makan bersarnamu, yaitu mereka yang tidak
membutuhkan dan menghendaki wanita.n

Perlcuaan kami sesuai dengan ahli takrilil lainnya,
dan yang berp€rdapat demikian adalah:

to as"Snyrlhi dclbm A&Dut At Mettsto (6/1t3, l&4), menisbatkannya kepada
Ib,nu Al Mundzh dri Ibnu Juraij, fttapi dia berkata: Dalam qira'at tlUi U$
'3fi'€3t q d^t,. Aku kira ini yang lebih tcpat dan lebih sempuma.

l
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26083. Muhammad bin Saad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya,. dari Ibnu Abbas, tentang firman

aiun, )L\'a'-;;;ij $ iO <4r9rt J "Atau petavan-

pelayan laki-laki yang ttdak mempwryai kcinginan (terhadap

wanita)," dia berkata, "Pada masa pertarna laki-laki

. mengikuti taki-laki, mereka tidak mencemburuinya, dan

wanitanya pun tidak takut untuk membuka jilbab di

depannya, yaitu laki-laki bodoh yang tidak membutuhkan

gtl fl t'ta.tt16l

26084. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kepadaku dari Ali,.dari Ibnu Abbas, tentang

firman Auah, )t) '" -;.ij ,$ o <+fi J "Atou

pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan

(terhadap wanita)," ia berkata, "Laki-laki ini mengikuti satu

katrur, dia adalah seorang laki-laki bodoh yang tidak

membutuhkan wanita dan tidak bersyatrwat kepada merekq

maka perhiasan yang diperbolehkan untuk ditampakkan

adalah anting-anting, kalung, dan gelangny4 sedangkan

pergelangan kaki leher dan rambutnya tidak boleh

ditampakkan kecuali kepada suaminya."r62

26085. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&nazzaq memberitatlrkan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Qatadall tentang

firman Allah, 6;Xi )1 "Atau pelayan-pelryan la6-laki,"

161 16ro Abu Hatim dalam tafsimya (8D578).

'a lbid

-

.{.lr:.J
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ia berkata, "Dia mengikutimu dan makan dari sebagian

makaoanmu."16

26086. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami dari Ismail bin

Ililyatr, dari Ibnu Abu N.ajih, dari Mujatrid, tentang firrran

Arlul,,)L.:!'u ;nj,$ * <*rfi J "Atant petavan-

pelayan laki-laH yang tidak mempunyai keinginan (erhadap

wanita)," dia berkate "Maksudnya adalalL yang

mengrnginkan makanan dan tidak me,mbuhrhkan el nita."rn

26087. .. ia berkata: AMurrahman menceritakan kepada kami, ia
. berkata: Suffan memberitatnrkan kepada kami dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, dengan redaksi semisalnya

26088. Muhamma{ bin Amru menceritakan kepada$ ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada l<ami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Ilasan menceritakan kepada kami, ia
* berkata: Al Warqa' menceritakan kepada kami, semuanyjt

dari Ibnu Aby N{itu dari M -ujahi{ tentang firman Allab JI
)L.tl'u';r{,$ *" 4*Ffi " Atau Petay'otpetavon tafr-
laW yang ticlok mempmyai kcinginan (erhadap wanita)," ia

berkat4 "Maksudnya adalah, mereka yang tidak memikirkan

kecuali makao, dan tidak ditaloti oleh wanita"rd

26089. At Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia b6rkata: Hajiaj menceritakan

keaadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

semisalnya

ro Ab&nrazzaq dalam tafsirnya (21436\ dan Ibnu Abu Hatim dalam taftinrya
(8Ds78).

tn AJ Bagbawi ddam Ma'alim At-Tuzil (41194).
16 Mulahid dalam ta$irnya (hal. 492) dan Ibnu Abu Hatim dalam a8irnya

(v2s7e).



26090. Ismail bin Musa As-Suda menceritakan kepada kami, ia

berkata: Syarik menceritakan kepada kami

Mujafriat, tentang finnm Allab ,9r!
memryrryai kcinginan (terhadap wanita)," ia berkata

"Maksudnya adalah Pandir." 
16

26091. Abu Karib menceritakan kepada.kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada kami, ia berkata: Alu mend"lF*r$
Al-t^aits, dari Mujahid, tentang firman Allah, jt'fJ S;t;
"Yang tidak memprryai kcinginan (terhadap wanita)," ia

l kami dari Manshur, dari

;nj,$* "Yang tidak

berkata, "Maksudnya adalah yang pandir,

mengetahui tentang gti t nita. " 
167

26092. Ya'qub me,oceritakan kepadakq ia berkata: '

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

yang tidak

Ibnu Iliyyah

' Abu Najih

26093. Abu IGrib me,nceritakan kepada kami, ia berkatb:

Iliyyah menceritakan kepada kami, ia berkata:

menceritakan kepada kami pari Mujahid, tentang firman

Arab ,)(j i -;$ ,$ * "Laki-taH vang tidak

mempunyai tctngui (*hadop wanita)," ia herkata

"Maksudnya adalah laki-laki yang tidak ada ke'mauan (nafsu)

terhadap wanita, seperti fiilarr.:r t$

menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari seseorang

yang mengeritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,
-;iiJ"jf, "Yong tidak mempmvai kcinginan (erhadap

noritoi," ia berkate 'Maksudnya adalalL seorang wanita

tidak merasa malu darinYa."to

Ibnu

Israil

16 Ibnu Abu llatim dalm taftirnya (812578).
167 Ibnu Al rarzi dnlm Zad Al Muir (6D3).
rc Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (8D57t)-
,6 As-Snyuthi d^ln l&hn al Motsw (6/184), menisbatkannya kepada lbnu

Abi siaibaL Al Faryani dan AMu bin Hammid dari lbnu Abbas, Al Mawardi

Ukd,l*Nrr,(a wa-Al UW Qt3Ol), dm Ibnu Al Jauzi d^lam Zad Al Masir
(683),keduanya dari Qedah de,ngan redaksi yang artinyrao 'Yang bodoh adalah

-l
TdstuAdl.:Ilwbori
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26094. Ibnu Hamid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Jarir

me,lrceritakan kepada-kami dari Mughirah, dari Asy-Syabi,

tentang ayil, ${ $1 # "Yang tidok mempmyai keinginan

(terhadap wanita)," ia berkata, "Maksudnya adalah, yang

mengikuti laki-laki dan membanhrnyq yang tidak ingin

melihat aurat wanita-" rm

26095. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yalrya

bin Said menceritakan kepada kami dari Syubalu du+ Al
Mughirab dari Asy-Syabi, tentang firman AllalL Jj *
';;{ "Yang tidok mempwryai kcinginan (tertudap winita),n

dia berkaia, "lvlakzudnya adatah yang tidak ada kematran

t€rhadap !u I itanrTr

26096. ...ia berkata: Abdurrabman menceritakan kepada kami, ia

berkata Hamad bin Salamah menceritakan kepada kami dari

Atha' bin As-Saib, dari Said bin Jubair, ia berkata, "Dia
adalah lelaki 5rang bodoh."rz

26097:* N l{asan me,lrceritak'n k€pada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahukan kepada lomi, ia berkara:

lvla'mar memberitahukan kepada karyi da6 Az-Zrfrri, tentang

firman Anab )gj'ul;.'tt $l * 6rifr J "Atuu
pelayot-pelayan loki-laki yang tidak mempurryai keinginan

(erhadq worrita)," dia berkata, "Maksudnya adalah lelaki
yang bodob, yang tidak ada kemauan terhadap wanita dan

' tidak b6lr5nahu6gnra

yang tidak bcrsyahwat t€rliadap p€romPuan, de laki-laki tidak cemburu
kc,podanya."

trc As.snyrrti dalam A&htr Al M@ttstr (6llB\, menisbarkannya kepada Ibnu
Abi S)'aibah dari Asy-Syabi dengan lafrzhnya

r7r Ibnu Abu Hdim &lam taBirnya (t257t), Al lvlawardi dalam AwNttka wa Al
Uyn (4195),dm Abu Ja'frr An-Nuhas ddan Ma! ani Al Qtr'ut Q1525).

'1 et nrgUwi duillm Ma'alim.At-T@zil (41194).
rR Abdurrazzaq dalnm taBirn)ra (A$S\.

l

l
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26098. Dia menceritakan dengan hadits itu daxi Ma'mar, $d.bl)
Thawus, dari bapaknya' tentang firman Allah' *':lrt qt rp
uYang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)," dia

berkata, "Maksudnya adalah, yang bodoh' YmB tidak ada

keinginan terhadap rlu Erita'"r7a

26099. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadakudarilbnuJuraijdarilbnuAbbas'iaberkata'
"Mak$rdnya adalah, lelaki .yang tidak ada kebutuhan

terhadaP wanita."r75

26100. Yunus menceritakan kepadalu, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata:_ Ibnu Taid berkata

tentang t*,",.e,r1",; iilt'" ;.-,*i,$ ;A <-t 9i ;" Atau

pelayan-pelayan laH-taki yang {tdak mernpunyai keinginan

(erhafupwa4ita),,,diaberkata"''Maksudnyaadala}Lmereka
yangikutbersama.suatukaum,hinggaseakan.akarrmereka
dari golongannya dan besar bersama mereka. Dia:r. ikut

bersama mereka bukan karena kebuhrtrannya terhadap

wanita akan tetapi karena ingin menemani kaum itu'"t"

2610l.AlHasanmenceritakankepadakruIi,iaberkata:
t$dwrazzaq memberitatrukan kepada kami, ia berkata:

Mamar memberitahukan kepacla kami dari Az'zJtbrl, dari

Urwalu d*i ei"yun, dia berkata: Seorang laki.laki banci

r7a gR Buttari dalam bab: Shaum (1y27), mu'allaq, Abdurrazzaq dalam tafsirnya

Q1438)dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D57 8)'

"t iiduk'i".i t"-.*- hadits dengan sanad ittr. Diriwayatkan dengan lafaz'hnya

dari llrimah, At Hasa,n, Az-hfr;indan Qatadah. Lihat Ibnu Abu Hatim dalart

tafsimya (SD57S) datT$sir Al Baghan'i (41194)'
rzo f6rg'1r.i t"riotuo Uiait" denian UfazU ini dari Ibnu 73id' Al Mawardi

meriwayatkanAengansanad'rya-dalamAn'Nuk'atwaAlUyan(J,lgs)kepada
Ibnu Zaid dengan 

'l"f;, ,"ii, anak kecil yang tidik ada keinginan dengan

wanita karena masih kecil.
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mastrk ke dalanr rumah isti-istri Rasutullah SAW, sedangkan

mereka menganggapnya termasuk golongan orang yang tidak

ada kemauan terhadap wanita. Suattr saat, Rasulullah SAW

masuk dan mendapati orang itu bersama mereka dengan

bersifat seperti wanita -4ia lalu berkata: Jika datang, mereka

datang dengan empat, namun jika berpaling, mereka

berpaling dengan delapan- maka Rasulultah SAW bersabda,

t'Merutrutht, tidok selwrusnya dia tahu qpa yong ada disini,

maka laranglah merela masuk kc dalam rumah kalian"
Mereka pun berhijab dad:urtYa.tn

26102. Sa'd bin AMutlah bin AMul Hakam Al Mashri menceritakan

kepada l@rni, ia berkata: Hafsh bin Urnar Al Adani

menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hakam bin Aban

menceritakan kepada l€mi dari ll<rimab, tentang firman

Anab 4qt',rr;'{$1#<,^r9l j "Atau petavon'

Wlayan lakiJaH- )nng tidak memryryai kcinginan

" ,_(terhadap woita)," dia berkata, "Maksudnya adalah seorang
- 

banci yang batang kemaluannya tidak bisa berdiri."til

Tgrdapat perbedaan pendapat tentang qira'ot firman Alldt +&
6$Jr. Sebagian $li S nn, ahli KufatL dan ahli lradinaf,
.#tGwu -St{ 

A1 *dertgan posisi naslab peul-lafa/n ;b.
Terdapat dua pandangan dalam memhikan harakat fattuh

padllafu?h ;8.
Pertona,terputus dad lafazh <4#i Jkarena lcata tersebut

ma'rifat, bukan nakirah

rz HR- Mutsim darhtmAs-Salut (33), Abu Daud dal"m Al-Libas (4109), Ibnu Abu
I{atim dalsm taBirnya (8D578), dan Al Baghawi dfilen Ma'alim At-Touil
(4n%).tt Ibnu Abu Hatim dalam a&irnya $n579).

I

I

i

il
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Kedua, istitsma' dan mengartikan lufazA fi*'^rrt*"f! y*g

berarti kecuali-

Lainnya membacanya dengan - -harakat kasrah' yang

kedndnkannya Jdhrd t tu,l <Lift* dan lafazh <e*Ft
dibolehkan -"ogitrti ,p. S"-*t'* ittl, oir6t mertrpakan ma'rifah

yang tidak uergantun; pada waku. Jadi, b€dasarkan bacaan ini,

p"olfrimoyu adalah, merekayang memiliki sifat ini'

Pendapatyangt€patmenrrnrtkami6lfufu[dla'qira,attersebut
maknanya berdekatan dan telah masyhur dikalmgan pda qoL Aleh

kalenaitqdenganqira,atmanasajakamrrmembaca,telahdianggap
sah. Hanya saja, yang membacanya dengan harakat kasrah p* '*
me,ntrnrt bahasa lebih hrat dan lebih aktr ka$mi 'l:ltazh ;;!:y*
;;ia*;. jt t;; hfazn r'iir a,i ;5*taan iSlr dari o3it vang

bermakna kebutuhan.

Dikatakan bahwa '{).,}--:Ji tttioyu adalab aku tidak

Dikatakan bahwa {S'jf i ,J_3.";i artirya adalab iika aku

membuhrhkannya maka aku meme'lnrhi kebuhhannya'

l^t^rhi6lr aengatr me'mberi hamkat dtwmmahpadahttruf ald

malmanya adalah a:r;itr yang berarti ikatan'

Fiman-Ny,,i[4| *{, &w- i <'-ri #i.l . . " n::
anak-anak yong belim npngerti tentang attat wanita-" tUafsuan,a

adalalLatauanakkecilyangbelrrmmengertit€ntangarrratwanita.
Jadi, menampal:kan auratnya saat berhrmput dengan mereka tidak

masalah karetu usianya yang masih kecil'

Penjelasan kami tersebut sesuai dengan perkataan ahfi 1lih^'il

lairmya, dan yang berpendapat demikian adalah:

,. Ibn-u Amir membacanya li:)r pf t am8,m nashab, sedangkan yang lain

membacanya ,i} Aenan kasral'Lihil' Huiiat' Al Qira'd (hal' 4%' 497)'
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26103. Mglrammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: At Warqa menceritakan kepada kami, semwmya

dgri Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allalq
-f,1)i,iii"T,ntdn7 

aurat wanita," ia berkata' "Makzudnya

adalah, yang belum mengerti tentang aurat wanita karena

usianya yang masih kecil atau belum baligh'"l8o :

26104. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi

semisalnYa

Fimen-Nya:'3*; t .'ug1l1,'{rA-'o*L:AraS; "Dan

janganlah mereka memihtikan kakinya agu diketahui .perhiasan

yang .mereko sembwryikan" Maksudnya adalalt janganlah mereka

mengeilakao perhiasan di l<aki mereka, sehingga apabila dia bergerak

atau berjalan, orang yang di sekitarnya akan tahu perhiasan yang

mereka sembunyikan itu.

Penjelasan kami tersebut sesuai dengan perkataan ahli takwil

lainnya, dan yang berpendapat demikian adalah:

26105. Ibnu AMul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamar menceritakan kepada kami dari baPaknya' ia

b€rkat4 "fladhtzmi menyangka bahwa maksudnya adalah

seomng wanita yang mengenakan dua potong perak"

kemudian mengambil marjan (batu permata), lalu melewati

suatu kaum, kemudian dia memukul-mukulkan kakinya"

,m Muiahid dalam tafsirnya (hal. a92) dengari sanad dan lafrz.hya, "Mereka tidak

mengetahui urusan wanita karena usianya masih anak-anak.' Ibnu Abu Hatim

dalam tafsirny a (8 D57 9).



T$sirAh:lhabari

sehinggagelangkakiittrmengenaibatupermatadan
berbunyi. Allatl lalu menurunkan firman-Ny4 ',jF-{;

''4)" n',rl ("&:"4#:a' Dan i ansanlah 
-mereka

*6*in tfo" kakinya-agar ditcetahui perhiasan yang merela

sembunYikan'-"r8r

26106. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari As-suda, {ari Abu- Malik,

tentang ayat, ":r*j,; q.'&-(,'{A-W:ri*{j " Don

janganlah' *tr46 memutatllai pakinya agar dipetahui

perhiasan yang merelw sembwryikan," dia berkata
..Maksudnya adalah, pada kaki mereka terdapat batu permata

(marjan), dan jika mereka rnelewati satu majelis, mereka

menggeraLkan kakinya untuk memperlihatkan perhiasan

mereka Yang tersembunYi."tez

26107. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu fhaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawirya}t

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, !"*3',:ri;'-{j "Do' ianganlah mereka

memuhullan pakiiya," ia berkata "Maksudnya adalah,

memululkan gelang kaki di hadapan laki-laki, yaitu di kaki

merekaterdapatgelang-gelangkaki,lalumereka
menggeralikannya. Allah melarang perbuatan tersebut karena

ifu termasuk perbuatan syetan."rt3

26108. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Itr Ibnu Athiyyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4/180), As-suyuthi dalan Ad'Dwr
ll Mantsi (6t186), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya(12D38)' -tn i6u fa'far en-NunaS dalam Ma'ani Al Qrr'an Q1527) dan Ibnu Abu Hatim

dalam tafsimy a (8 D57 9).
tB Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(812579).
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Ma'mar memberitahukan kepada \ami dari Qatadab' tentang

ay*, "t ri,; ,r,lr-&6'{4-'U);5',:r}F-{i " Dan iangantah
mereka-memuhtlkan kafinya agm diketahui perhiasan yang

mereka sembmyikan" dia berkata, "Maksirdnya adalalL

gelang-getang kaki. Janganlah seorang wanita memulnrl

dengan kakinya untuk memperdengarkan suara gelang-gelang

kakinyauru

26109. Ygnus menceritakan kepadakrg ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kQaga ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang fi rman AuatL a; 4 i+* c'{4-i*fi,:+r'- $
' "Don jonganlah mereko memuhtlkanr kakinya agu diketahui

perhiasan yong mereka sembtmyikantt ia berkat4

"Maksudnya adalalu bunyr yang ditimbulkan dari perhiasan

yang meneka pakai di kaki merckq di tempat gelang kaki.

Atlah kemudian melarang untuk memu*ulkan loki mereka

guna memperdengarkan suara tersebut"rs

f irman-xyrz€,j+iJl'^$g;$U$st"Danbertobatlah
kamu sekalian kcpada AAah hai orangqr(mg yang berimatt"

Maksudnya adatab wahai orang-orang briman, kembalilah rmtuk taat

kepada Allah tefiadap perintah dan larangan-Nya, yaitu menundultcan

pandangan, menjaga kemahran, tidak masuk rumah yang bukan

miliknya dengan tanpa izin dan salam, serta sebagainya yang berupa

perintah dan larangan-Nya.

f iman-Ny u (22i$'{75 "srrpoyo kanru bennttung."

Maksudnya adalalL agar kalian menang dan mendapatkan keinginan

kalian. Jikakalian menaati perintah dan larangan-Nya

rs Al Mawardi dalam An-Nukot wa Al Uyun (41%).
,t, Tidak kami temukan sanad-nya kepada Ibnu Zaid dalam literatrn yang kami

miliki. Tetapi, lihat maknanya yang memiliki sanad hingga Said bin Jubair

menurut Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5D579) dan dengan bnpa sanad

menurnt Az-Znjaj dalam Ma' ani Al Qur' m (4I N).



TafsirArt{Jhabc,ti

',(ilj'Kb,'?{1bfrr"'u'*95'K"ir':JiWV
@ryAfifib'.r#rfrG

" D an lawinl<mtlah or ang. or dng y dttg senditiart ili mttnt a

l<mrw, dmt orang.ordng yanglayak (bqlawin) dmiharta'
t-r* " sahay atru y mg lelaki dm hantb o-hartb a s ahny arrnt

yang puertptan. litla mereka rnbkin y',Jilah al<frr'

*ir"ii"t *, nrnela dangonl<mtmi*Nya' Dmt Allah

MnIw I:,r^ (pemb;etimt'Nya) lagi Maha Mutgetnlui'"'
(Qs. An:Nuur 12412 321

' Talrwil firman Allah: f* U'ur*f|'h $'-WV
@ ,-Y gstt'V:r# uNi ifr'.G;VK o;-fiv$ ro*

hawinhanlah orangorang yang sendirfun di antara kamb dan

ofang4rrang yang lawk [berkawinJ dari hamba-h'amba sah4yamu

yot g telaki dan hamba-hamba sahayamu yang perernpuan. Jiha

tnereka miskin Altah akan mcmampuhan merelea dengan harunia-

NyaDanAllahMahaLuns[pemberian.NyallasiMaha
Mengetahui)

Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'alaberfimran, "Wahai

orang beriman, nikahkanlah ia yang belum menikatr, baik dari laki-

laki maupun perempuan yang merdeka, atau orang yang layak untuk

menikah, baik dari budak laki-lakimu maupun budak perempruurmu.

Latazl,tf-Vi merupakan bentuk jamak dari ;J. W,a;S'
bentuk jainaknya adalah p6 k*.tu dia mengikuti polakatafa'ilatun,

sebagaimana ij*)t bentuk jamaknya adalah d6'

Dikatakan balwa Al t ii?)t, itht:rv*dia tidak memiliki

suami atau istri.
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Fiman-Nya:'{;nVK i4 "Jika merekn miskin." Maksudnya
adalah, jika mereka yang kamu nikahkan dari laki-laki atau wanita,
hambasahayamu perempuan dan hambasahayamu laki-laki itu
termasuk golongan orang-orang yang miskin, sesunggtrhnya Allah
akan memuliakan mereka dengan kanmia-Nya, maka janganlatr

kemiskinan itu menghalangi mereka untuk menikatr.

Penjelasan kami sesuai dengan perkataan para ahli talo ril

lainnyq dan yang berpendapat demikian adalatr:

26110. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, Wb f,k'u'udfi 'K1 Uj$ 6-uE " oo"
kawinkanlah broig-ororg yang serndirian di antara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkmtin) dori lumba-hamba
sahayamu yang lelaki don lumba-hamba sahsyamu yong
peremlruan," ia berkatq *Allah memerintahkan dan

*- me,ndorong mereka untuk menikah. Dia juga menyuruh untuk
menikahkan orang{rang yang merdeka dan budak-budak
m€rckq serta meqianjikan dalam pernikahan itu dengan

kekayaan. Dia berfirmaru'4j u',fr1,ffi,{;f$K 4'nro
mereka miskin Allal, akan memampukan mereka dengan
kounia-Nya'."16

26lll. Abu Kuraib menceritakan kepada kard, ia berkata: Hasan
Abu Al Hasan naoa. waktu itu Ismail bin Shabih adalah

tuannyr aku mendengar Al Qashim bin Al Wali4 dari
AMullah bin Mas'ud, ia berkata, *Carilah kekayaan itu
dengan jalan pernilohan.' Allah berfirman, 'fBl-'.fibKa,

rs lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812581) dengan tiga hadits yang berbeda
d€ogan srtttusarlr,d.



'.r# u'JiI "Jika mereka misfin Allah akan memampukan

iire*o dengan kmunia-NY a ;' tn

261L2. Y,nus menceritakan kepaidalu' ia berkata: Ibnu Wahab

-"-U",it'n'*^ kepada |9i, -y--\?W: .pnu 
Zud berkata

tentang ut-* olfi,'k{i}$WV -"Dan..kmttinkanlah
orang-orang yang sendirian di antara kamu"' dia berkatq

"Wanita-wiita yang sendiriao' YoB tidak bersuami'"rtt

Fimen-Nve: ,YA|'S\ "Dan Allah Maha t'uas

(pemberian'Nya) tagi Mata ilenseyhul " Maksudnya adalah' Allatl

MahaLuaskarunia.NyadatrMahaPemrrralrdalampe,mberiaumaka
n*a*anfaU hamba-hambasahayamu' Sesungguhnya Allah Maha Luas

pemberian-Nya, yang akan melapanskan re"r:kt mereka dengan

Lt rnin-Nvo jika mereka miskin'

Ffumen.Nya:ry,LagiMalaMengetahui."Makzudnya
adalab Oia Maha fvf*glan"i golongan yang miskin dan kaya di

anrur"tu.o. Tidakadayangtenembunyi bagr-Nya \
ccc

si;$.'u-'tMuxfr #i*LQ:iri+-$'u$4#i
$i;* a-# l;irls'tr ry E agl
' 

;;J'rL -&$ i'W W g;'t-r,,".u$' ;fi O( u

TdsttAdl.:Ihatut

,n lbnu Athiyah d an Al Muhqru At wqiiz (4/lt0) dan Al Qurthubi dalam

," ffffi"rfffllL ztd At Mas ir(6, s) de,gan redaksinva tanp a isnad.
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, a r4,<,r-?)P
oDort or(mg.ofimg yoarrg tid& mmnJ1u lrolwin hmdal,Jah

mmioga lefucim (diri)nya, sehinga Nldh nenan$ulcmt
mselailergurl<anmi*Nya-Danfudak'fudflkyangl<anru
miliki ym.g l<an pefianiimt, hendaldahlerruhmt

periuikm ilengan mqreka, iilcf,lrornw mengetalwi adn

lirlbodllrfirtpadfl mrl'.ielca,darJberil<flitlah@fu mqekn
sefugiorritfr rihrat;cNtahyalrydilcmtrial<an'Nya

kepadonu. D dn i ang&iah l<firru paloa fudak'fudak
wuitmrut unatk rnelalqil<ant pelacwan, seilang rnrr:el<a

sendirifienginginil<eslucim"karerukflnuhefldakmencdri
l<cmamsdn ihmiawi. D art bar mqsiap a y ang memak a

nseka, mdra senmgultnya Allah adalahMalw
P.enganprm lagi MaIw P etry uy utg @gdo nselra)

sesililoh nqela ilipalcsa itu.' (Qs. An Nutr [24]: 33)

Talrwil finnan Allah: u'fi i#- & Kt-'tqL4i rjt 4Xl;
ilq' #.Ai+ i't iia'-'&A"i&, E lSf;'ri:i-""-{f ;F,
'rKA; Gitifi')c $'1Oan yang tidak mampu hawin

henfuklah menjaga kcsucian [diriJnya, sehingga AAah

nentuttpuhan mereka dengan kartmio-Nyu Don budak-budak yang

homu milihi yang ncmginginkon pefianiian, hendaklah kamu buat

perjanjian dcngan merek4 iika hamu mengetahui ada kebaikan

pada nerehq dan berikanlah hqada mereha sebagian dari harta

Altah yang diharwiofon-Nya hepodamu).

'-*.$yfi b'i'\ i9 ""1.# ;tW rlf,6; Wg?
@
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Allah ra'ala berfirman' 96. $fi I t5 Afrili "Dan

orang-orang yolg tidok 
'nompu -kmuit- hendaWah meniaga

fusifo, (diri)nya." Maksudnya adalah' menyediakan

perbekalan untuk menikahi seorang wanita' dengan tidak

mendatangi perbuatan keji yang telah dihararnkan oleh Allah'

,f1- ,#-- !**ynnggo Attah menampukan mereka dengan"'

kelapangan. 45 a Kottnia-Nya"' dan melapangkan rezeki-Nya

kepadamereka-

Firmen-Nye , ifcli e?:f U4 4$&s uit "o"" budak-

budak yu,g kfll,ll ala yang menginginkan perjanjian,,Maksudnya

adalah hamba-hamba sahayamu yang menginginkan Pe.rlanjian un-t$

mencicil keme,rdekaan dirinya dari tuan -;'"k"' A.W i\iiy|
ft, "mrra*lon kamu buat perianiian dengan'itireka' jila pamu

nungetalrui ada kobaikan poda mereka'"

Para ahli talil/il berbeda pendapat dalam merfiahami

perintah tENrtang p"rj."jrq ),."g $+fu kepada trambasahayanya'

apakah firman AlLb #;+;d-31J,iJfi "HendaHah kamu

buot perianiiot dcngot= ^tiito, iii' 
trmru mengetahui ada

kcbaikan pada rnerek4" adalah pedntah yang bermakna wajib atau

sunah?

Sebagianberpendapatbahwajil(abudak-budakmereka
memintaprgdanjiaq-,k"wajibbaeiseseorangrmtukmengadakan
perjanjiar merdeka dengan hamba-Nya jika dia mengetahui

ada kebaikan Pad^ mereka Dan' yang berpendapat demikian

adalah:

26lls.AlHasanmenceritakankepadakami,iaberkata:
AMurrazzaqmemberitahrrkankepadakami,iaberkata:Ibnu
Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku berkata

kepada AAra', "Apakah wajib bagiku untuk menulis
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Wrjanjian jika aku mengetatrui mereka dapat membayar

dengan harta mereka?" Ia berkata, "Menurutlnr adalah wajib."

Amru bin Dinff juga berpendapat demikian, ia berkata: Aku
berkata, *Apakah engkau terpengaruh dengan pendapat

seseorang?" Ia berkata, "Tidok.u trp

26114. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Said menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari

Anas bin Malik, dari Sirin" bahwa ia ingin nnenulis perjanjian

itu, tetapi dia menrmdariya, maka Umar berkat4 "Hendaklatr
kamu membuat perjanjian itul"teo

26115. Muhammal bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Bapakktr menceritakan

kepadaku dari bapakqra, dari. Ibnu Abbas, ia berkat4

"Seharusnya seseorang yang memiliki budak yang memiliki
-tarta hendak mengadakan pefanjian 

-merdeka 
dengan cara

mencicil kemerdekaannyr, hendaklah dia melakukan
perjanj ian tersebut. " 

rer

Pendapat yang lain mengatakan bahwa tidak wajib bagi

tuannya.

Sedangkan dalam firman AllalL -il$, "Hend&lah lamu
buattgurjanjion dengan merek4" Allah menganjurkan kepada tuan-

tuao hmbasahaya rmtuk me,nulis perjanjian jika mengetahui ada

's Abdurrazzaq dalam mushannaf-nya (EBTT,hal. 15596).
rs Abdnrrazzaq dalam mushannafrya (81377,ha1. 15596), Ibnu Athiyyah dalam Al

Muhoro Al Wajb (4/l8l), Al Baghawi dadam Ma'alim At-Taruil (41199), daln
Ibnu Katsir dalam taftirnya (10D29).

rer Tidak kami temukan redaksi ini dalam literatrn kami. Disebutkan oleh Ibnu Abi
Hatim dari Ibnu Abbas (5D587) dengan redaks i:'naatsi'a'cib'tab
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kebaikan pada mereka, bukan mewajibkan. Dan, yang berpendapat

demikian adatah:

26116. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wabab

merrberitahukan kepada karni, ia berkata: Malik bin fuias

berkata: Menunrt pe,ndapat kami, tidak diwajiblGn bagi pemilik

hanrbasahaya untuk melalorkan perjanjian k€pada mereka jika

mereka me,mintadya, dan al(u tidak pexnah me,lrde,lrgar ada sahl

ulama pun yang memaksa seseorlng untuk melakukan

perjanjim kepada hambasahayanya Aku telah mendengu dari

sebagian ularra bahwa jika mereka ditmya tentug hl rfit,

#A-W\!i3,yS ."HendaHah 
kmru tud periofiut

den!6'rrror*i iika kmu mengetakti ado kcboikat--w
rurek,,, maka mereka me,mbaca i* oJ.t ini rt'ri.:ari '& $t)

"M, rybila koru telah meryrelesaikot ifudoh hqi' maka.

bolehtah berbtrll" (Qs. Al Ivla'idaah t5l: 2) Scrta t{-rJ lilJ
n|y'u UAb 4i6i.rl ,;*asiy,:'tt "'eptito tetat' frrydim
sLla, n,ka beitebuottah tCItt' d ruko bwtti; do, c6lah

kowia Allah" (Qs. Al Jumu'ah [62]: l0)

Malik berkatq "Akan tetapi, ayat itu meNllpakan perintatt dari

AUah kePada manusia' bukan kewajiban bagi seseorang'"

Ats-Tsauri berkat4 "Jika seorang hambasahaya ingin

melakukan perjandian kaada hrarmy4 maka jika tuaonya

lnau melakqkan hendaklah melakgkan perjanjian itu, narun

tidak dipaksa untuk melalnrkan hal itu"r'

26117.. Ali menceritakari kepadaku dmi Z*rid, Ytrnus menceritakan

kepadahr, ia berkata: Ibnu wahab memberitahukan kepada

l@mi, ia berkata: Ibnu Tf,id txjrkata tentang firman Allalt

#A.W3l'i,!S "HendaHah kmnu bwt peria4iian

t, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil @noq dan lbnu Katsir dalam taftirnya

Qomr-
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dengan mereko, jika.kamu tnengetahui ada kcbaikan pada

mereka," ia berkata, uTidak diwajibkan baginya untuk

melaktrkan perjanjian, akan tetapi itu adalah perintatr yang

dikumandangkan oleh Allatr dalam hal ini serta dalilnya."ts

Di antara dua pendapat tersebu! yang lebih tepat menurutku

adalah yang mengatakan batrwa wajib hukumnya bagt tuan

pemiliknya untuk menulis perjanjian kepadanya jika dia mengetatrui

ada kebaikan dalam diri mereka, dan hamba tersebut meminta
perjanjian itt1 karena zhahir ayat tersebu! 'ilYS "HendaHah kamu

buat perjanjian dengan merelca," adalah perintalL dan perintah Allatt
hukumnya wajib, selama tidak ada dalil dari Al Kitab dan Sunnah

yang menyatakan batrwa itu sunah, dengan alasan yang telah kami

terangfan dalam kitab kami, Al Bayan an Ushul Al Ahtram.

Sementara itu, kebailen yang disebutkan oleh Allatr dalarn

ayat tersebut adalah kemampuan untuk bekerja dan benrsatra,

sehingga &pat membayar perjar{ian yang mereka lakukan.

&iwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26118. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurratman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada ka4i dari Abdul Karim Al Jazri, dari
Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa dia tidak senang menulis
perjanjian dengan hambasahayanya jika dia tidak memiliki
pekerjaan berkata, "Apakatr kamu akan memberi makan aku

dari manusia yang paling jelek."rs

26119. Ali menceritakan kepadaku, , ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawilyatr
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

"' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya (lll229) dari Abdunatrman bin Zaid, dengan
redaksi yang sama.

'* Ibnu Athiyyah dalam AI Muhur ar Al Waj iz @/ lSl).
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Td{lr-lrt:nto&rrd

26t20.

firman AllalL #A)*4ij,;;i$"HendaHah kmnu btnt

perjanjian dengah";ereka,' iika kamu mengetahui ado

lrebaikan pada mereka," dia berkata, "Jika kalian mengetatrui

bahwa mereka me,miliki usaha maka janganlah kalian

melempar kesulitan mereka kepada kaum muslim'"rs

Yunus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Asyhab berkata:

Anas bin Malik pemah ditanya tentang ftman Allab 'iifi
t{;*'#iy"HendaWah kmnu but perianiian dengan

^"rlfr,'iiko 
kmnu mengetalrui ada kebaikan pada mereka'"

Dia lalu b€*ata, ".r-?it adatah kemampuan rmtuk memenuhi

(perjanjian ihr)."re6

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahglon kepada l€mi, ia berkata: Ibnu 72,id[pfl<ata

kepadaku dari bapaknya tentang firman Allab SL|S}!S
(*;*'# "Hendaklah kamt but perianiiott Qngan
,*rb6'itko kanu nungetahui ada lcebaikan pada mereka,"

dia berkata, ";tjt ua"un k€mampuan untuk ittt'ure

Pendapat lain mengafakan bahwa maksudnya adalab jika

kanru mengetahui dalam diri mereka ada kejujgran" menqrati, dan

mampu memenuhi.

26122. Ya'qub menceritakan ke,padahrr ia berkata: Ibnu Iliyyatr

mmitakm kaada kmi dd Yunus, dari Al l{asan,

tentans firman All"b #;**iti,li:ft "Hendaktah

kontu but peria4iiwt dengdt-;irek,, iifu kamu rungetahui

ado kcbaikst Wda mereka,n dia berkat4 "Maksudnya

rr Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya (t/25t3, 25fxl)-
rs lbnu Athi)ryah dcram Al Muhoro il Wqiz @ll8l)'p 

lbnu Abu Hatim &lam a&irnya (tl25t5).
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adalalL kejujurar5 menepati janji, amanat, dan mampu
menuoaikan."ls

26123. Dia berkata: Ibnu Illiyatr menceritakan kepada leuri, ia
berkata: Abdullah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid dan Thawus, kedtranya berkata tentang

firman AllalL bA-* 31F3;j!3 "HendoHah kamu buat
perjanjian dengan mereka, jifu kamu mengetahui ada
kebailan pada merelca," bahwa maksudnya adalah harta dan
sikap amanat.re

26124. Abu Karib menceritakan kepada kami, ia berkata: Jabir bin
Nuh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abi
Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Shaletu tentang

ayaL #A-*it'J.*tr'"Hendaktah kamu btnt
perjanjian dengan mereka, jiko kanu mengetahui ada
kcbaikan pada mereko," dia berkata, "Maksudnya adalah
menepati dan sikap arnanat.'rm

26t25.;Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepade karni, ia
berkata: Syu'bah menceritakan kepada k"1* dari Al
MughiralL ia berkata: Ibrahim pernah berkata tentang firman
Allah, #A.* ii|J.*!3 "HendaHah tramu buat
perjanjian dCngan mereka, jifu komu mengetahui ads

..,,rn, kcbaikmt pada mereka," dia berkata "Maksudnya aAfuat

11 ru* Abu Hatim dalam tafsirnya gn18/|.
fe uuiahia dahmtaftimya (h^1.492).

'' Ibo:u Abu Hatim aanm tafsirnya (8DSB4) dan Al Baghawi dallrrr Ma,alim At-
Tuzil (4D00).

20r Mulahid dalam tafsirnya (tal.492) dan AMunazzaq dalam Mushann{(gl37l,
rss75).
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26126. Abu Bakar menceritakan kepFda kami, ia berkata: Ibnu Idris

kepada l<arni, ia berkata: Aku mendengar Abdul

Malik bin Sulairnan dari Atha', tentang firma-Nya lLif;jfi
#;*fi$"Hendaklah lcamu bua pe4wtiiwr dengwr mereka,

jifu'limtu mengetakti ada kebaikan pada mereka," dia berkata,

"IvlakzudnJra adalah menepati 6* 6uttr*t2m

26127. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada lomi, ia berkata: Ibnu

Juraij memberitahukan k pudu kami, ia berkata: Amnr bin

Dinar berkat4 *Aku mengira maksudnya adalah harta dan

kemampuan.'ffi

26128. Ali bin Sahal menceritakan kepadaku, ia berkata: 7-aid

memberitahtrkan kepada kami, ia - berkata: Suffan

menceritakan kepada karri tentang aya\# A-e ;:y"tttra
kamu mengetahui oda kcbaikan pado mereka," ia berkata'

"Maksudnya adalah kejujuran' menepafi, dan amanat.'4

26129. Yunus me,nceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allab #a4i'Lil$'"tit- kamu

mengetahui ada kebaiktn patla mereka," ia berkata, "Jika
kamu mengetahui bahwa ada kebaikan bagimu dalam diri
merek4 menepati keuajibannya kepadamu, dan benar dalam

setiap ucapannya kepadamu, maka lakukanlah perjanjian

dengannya"u

@ HR- Al Baihaqi dalam As-stotot (10/318) dan AMunazzaq dalam Mushmaf
(81370,1ss70).

ffi lbtd.N lbtd
M lbtd
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Pendapat lain mengatakan batrwa maknanya adalah, jika karnu

mengetahui mereka memiliki harta. Dan, yang berpendapat demikian

adalatr:

26130. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaktr, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari [bnu Abbas, tentang firman

Allah, #;r:*31i3*!S "HendaHah kamu buat

perjanjian dengan mereka, iifu kamu mengetahui ada

kebaikan pada mereka," dia berkata "Maksudnya adalalL

jika kamu mengetatrui mereka memiliki 6ut1u.rt206

26131. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

meneeritakan kepada kami, ia berlcata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juaij, ia berkata dari Ibnu Abbas, ia

berkata tentang ayaq 6;*:* it1iS};!S "Jiko kamu

mengetahui ada kebaikan Wda mereka," bahwa maksudnya
-'.- adalah hatla-"M

26132. Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar menceritakan kepada

kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada
'kami, ia berkata: Syubah menceritakan kepada kami dari Al
Halmm, dari Mujahid, tentang firman Allah, '# it;,*gS
# ;* "HendaHah kamu buat perianiUn dengoi'mereka,
jilu kamu mengetahui ada kebaikon pada merekn," dia

berkata, "Makzudnya adalah harta."m

26133. Mtrhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

'* fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (8125E4).

.'o' tvtu;ania dalam tafsirnya (hal. 492) dan Al Baihaql drdtanAs-$unan (10/318),
N tbtd
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berftata: Syrbah menceritakan kepada kami dari Al Hakam,

dari Mujahi4 dengan r€daksi semisalnya'

26134. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakra ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Ibnu Abu Najih menceritakan

kepada kami dari Mujatrid, tentang firman Allalt it!-ji.!S
#;*-# "Jika kanu mengetahui ada kcbaikan pada

^rrlfiih 
dia berkata, 'Maksudnya adalah, mereka memiliki

harta maka laksanakan perjanjian ifir.uD

26135. Al l{arits menceritakan ke,padaktl, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dad Ibnu Abi Najrlu dari Mujahid, dengan

redaksi semisalnYa

26136. Al Qasim menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lerni, ia berkata: Hajjaj me,lrceritakan

kqadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ^ayat,

#;** fiifrtr'"Hendaktah kmru bua perianiian

dcn!fr'nere*s iik" komu mengetahui ada kcbaikan pada

rurekg" dia berkata, "Idaksudnya adalab jika mereka

memiliki hart4 apa pun agamanya dan sepeni apa pun

akhlakn5ra"2ro

26137. Mubammad bin Al Mutsanna menceritakan kePada karni, ia

ber*ata: Irflhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

b€rkata: Syubah menceritakan k@aku dari Manshgr, dari

Zadza\ dari Atha' bin Abi RabalL tentang ayat, $$rtrt
#;;.'W "HendaWah kamu buat perianiian dengan

m lfr- Al Baihaqi dalam As-Slrarloalt (10/3lt) dan Abdunazzaq dalam Mushannof

(8R70,15570).
,to iiii "Eq-'d.lr. Mushoud (E1370) den Al Baihaqi dalam As-Sunan

(l0al8).

-
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mereka, jika kamu mengetalnti ada kcbaikm Wdo rnereka,"

dia berkata, "Maksudnya adalah halta',ztt

26138. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan

k€pada kami, ia berkata: Abu Basyar memberitahukan

kepuda kami dari Mujahi4 ia berkaf4 'Jika kamu

mengetahui mereka ln€rlilikitarta "2t2

26139. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada l@mi, ia berkata: Muhammad bin

Amr Al YafiI memberitahu kami dari Ibnu Juraij, dari Atha'

bin Abu Rabalu ia berkata Kami b€rp€ndapat bahwa

ryaksudnya adalah hart4 yakni firman AtlalL W i!:;fl$t
{*;e "HendaHah kanu but perioriiot *nS*, mereko,

iika'konu mengetahri do kcbaikan 4 yereka." Allah
bernrman, t?'!f 'tr1'cri1,Jit fnt'fr ,it'e?ii'&"

Pe,ndapat yang tcpat dalam me'nakrrilkan ayat tersebut adalah

png frengatakan bahura maknanya adalab maka buatlah perjanjian

dengan me,reka jika kamu mengetahui dia mamfu bekerja dan

menepati apa yang ditetapkan atas dirinya dan selalu jujur dalam

perkataan mereka Makna-makna inilah png menjadikan sebab bagi

tuan hambasahaya t€rsebut rmtuk melakukan perjanjian terhadap

hambasahayany4 sedaogkan hartq meskiprm termasuk kebaikan,

tetapi"E tidak dimiliki oleh seomng hambasahaya, dan Allah
mevrxiibkan perjanjian kepada seorang hambasahaya, -akl jika dia

mengetahui ada kebaikan pada hamba tffs€but, maka bukan karena

dia memiliki uang atau tidak Oleh sebab itu, tidak kita katakan bahwa

kebaikan dalam ayat ini berarti harta

2rt Ib,nu Abi Hdin dalam ta8irnya $nSW).
2r2 Lfrahadigyanglalu.
2r3 I Al Baihaqi dal@ As-Sutor (l0AlS) dm Abdurrazzaq datain lfuslrmrrd

(8870,15570).
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Flrman-Nya: "sur;-"$t s,$ e i1t?s "-2an beritrantah

lrepada merelra Sebagion dari hqta Allah yang dikarunialcan'Nya

kepadamu." Maksudnya adalalL dan berikanlah sebagian harta Allatl

yang telah dikaruniakan kepadamu.

Para ahli talfl,vil berbeda pendapat berkenaan dengan siapa

yang diperintahkan Allah unttrk memberikan sebagian hartanya yang

telah dikangriatcan-Nyaf Harta bagaimanakatr yang dimaksud?

sebagian berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk

memberi kepada hambasahaya yang melakgkan perjanjian itu adalatt

tuan dari hambasahaya tersebut, dan hafia yang dimaksud adalah harta

yang diperintahkan Allah untuk memberikannya adalah harta dad

perjanjian itu, sedangkan ketentuannya adalah seperempat (tergantung

kesepakatan).

Ada yang berpendapat batrwa hal itu terseratr kepada tuan

trambasahaya tersgbut. Dan, yang berpendapat demikian adalahi 
-

26t40. Arnru bin Ali menceritakan kepadakrg ia berkata: Umran bin

uyainah menceritakan kepada karni, ia berkata: Atha' bin As-

saib menceritakan kepada kami dari Abdurrahman As-

Sllami, dari Ali, tentang firman Allah, ftii;tt $ e ij'6
"'iSS;,.Dan berilcantah kcpada mereka sebagian dari harta

Atlah yang ditrmuniakan-Nya kcpadamu,'. 
.di? 

berkata'

'Maksudnya adalah seperempat harta perjanjian:il2r'

26141. Al tlasan bin fuafah menceritakan kepada lemi, ia berkata:

aMurrahnran bin Al Muhalibi menceritakan kepada kami

dari Atha, bin As-saib, dgi Abdurrahman As-Sulami, dari

eri, t"ot-e ftrn- All;, "fUr; -,6' S S! e {37t " o""

2,. Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya (8/1587) dan Ibnu Athiryatr dxlan' Al Muhsrar

Al Wajiz(4/lEl) dengan lafazh yang serups'
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berilanlah lrepada mereka sebagian dari lnrta Allah yang

dikaruniakan-Nya kepadamu," dia berkatao "Maksudnya

adalah seperempat hasil perjanjian yang dibebankan

kepadanya."2'5

26142. Ya'qub bin Ibrahinr menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Iliyyah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Abdul

A'la, dari Abu Abdurrairman, dari Ali, tentang firman Allah,

#t;-";lt g S€ e er;"Dan berikanlah kcpada rnereka

iebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya

kcpadamu," dia berkata" I'Maksudnya adalah seperempat

pembayaran cicilan Pertama. "2'5

26143. Dia berkata: Ibnu Iliryah memberitahukan kepada kami,

Atha' bin Saib memberitatrukan kepada kami dari

Abdurratrman As-Sulami, dari Ali, tentang firman Allah,

"sa:c$l ;"t o( e ij'rt"Dan berikantah kepada meretca

iebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya* 
kcpadamu," dia berkata "Makzudnya adalah seperempat

perjanjian ifu."2r7

26144. Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Utaid menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abdul Malik bin Abi Sulaiman

menceritakan kepada kami dari Abdullah bih A'yun, dia

berkatq "Abu Abdurrahman mengadakan peianjian dengan'f; 
anak muda dengan empat ribu dirtmm, kemudian d^ia

memberikan kepadanya seperempat, dan berkatg 'Jika bukan

karena aku melihat Ali mela*ukan perjanjian dengan

Ibid.
Ibnu Athiyatr dalam Muharro Al Waib (4/lSl) dengan redaksi yang sama.

Abdunazzaq dalam tafsirnya (21 439) dan Mtshannaf (8137 5 dan 376).

215
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hambasahaya, kemudian dia memhikan seperempat,

niscaya tidak akan aku berikan kepadamu sedikit PUn'."ztr

26145. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Muhammad bin Jafar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepada kami dari Abdul A'la, dari

AMurrahman As-Sulami, bahwa dia melakukan perjanjian

t€rhadap anak muda budak sahayanya dengan seribu dua

ratus, kemudian dia meninggalkan seribuo dan memintaktr

menjadi saksi, kemudian dia berkata kepadakq "Sahabatnu

berbuat demiki4n." Maksudnya adalatl Ali RA. Ia lalu

membaca ayat Wft$i i\ $1 d, ij't:t u Dan berikantah

kcpoda mereka gebagian doi huta Allah yang

dikotniakan-Nya kepadamu."zte

26146. Ibnu Basyqrar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Su$an

menceriqkan kepada lomi dari Abdtil Malilq ia 6irkata:

Fadhalah bin Abu Urnayah dari bapaknya, ia berkata, "flmar
bin Khatab pernah memberikan perjanjian kepadaku,

kemudian dia meminjamkan dua ratus dirham kepadaku dari

IIaAhah. Aku lalu berkata, 'Apakah tidak engkau jadikan

dalam perjanjianktr?' Dia berkat4 'Aku tidak tahu apakah aku

inasih akan mengataminya (-asih hidup) atau tidak'?"a

26147. Dia berkata: Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia

berkata: Su&an menceritakan kepada lomi dari AMul Malilq

ia berkata: Aku menyebutkan hal itu kepada [simah, lalu dia

M@ta, ultu adalah firman Allah, rt5ii1$i{3t7:

2rt IrR Al Baihaqi dalam ls,Szn ot (101329).
2re Abdnnazzaq drlam tfusrtovtd (8137 0, 8559 I ).a HR- Al Baihaqi Adm As$uun (10/318) dan AMurrazzaq dalun Muhamaf

(t876, 15592).
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'fUt'Dan berikanlah kcpada mereko sebagian dari harta

All ah yang dikaruniakan-Nya kcpadomu' .":t

26148. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kppadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
: finnan Allah, "r?3tS:G$i il Js iii'qr "Dan berikanlah
'i' kepada mereka sebagian dtri lwrta Allah yang

dikmuniakan-Nya kcpadanu," ia berkat4 "Maksudnya

adalah, ringaokanlah atas mereka perjanjian terhadap

merekL"n

26149. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata:

Bapaku menceritakan kepadahr, ia berkata: Pamanku

menceritalcan kepadakq ia berkata: Bapalkr mencerital<an

kepadalqu dari bgpaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

A[ab "$ut-"ri i1o6 e j:3'r; "hn berikmilah kcpada

-. * mereka sebagian doi hqta Allal yang dikoaniakan-Nya

kcpadonta' dia berkatq "Maksudnya adalah" ringankaolah

atas mereka dari apa yang telah kalian tetapkan kepada

m€f,eka-ttz

26150. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Aku 4endengar

AMut Malik bin Abu Sulaiman dari Atha', tentang firman

AllarL'fut; rtJf $ sg d i3l,1; "Dot berikontoh tupada

mereka sebagian doi hota Allah yang dikrmiakan'Nya
,,'i' kcpdamta" dia berkata, "Ivlaksudnya adalalL dari apa yang

telah Allah kanmiakan kepadamu dari mereka"z

nr lbidz lbou AbuHatim dalamtafsirnya (tDSt7).a tidak lcami tcmulon isnad fundahm literatur lomi.z Ib,nu Abi I{dm dalam taftirnya (SI25SS).

-.

a tlc
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26151. Abu As-Saib menc€ritakan keeadahr, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan keeadaku dari Al-Laits, dari Mujahi4 t€ntang

aya\ "{s:-"5, lt s! ri #6 " Dan berikoilah kePada

^"rrki 
sebagiot dui hota Altah yorg dikrunialan-Nya

kcpadanu" dia b€*ata, "tvlaksudnya adalalu berikanlah

kepada mereka dari apa png kamu miliki'"u

26152. Al Husain bin Amru Al Anqazi menceritakan kepadakq ia

berkata: Bapatftu me,nceritakan kQadaku dari Asbath' dali

As-Sud4 dari bapaknya, ia berkata, TjIiIElb binti Qais bin

Mukbramah bin bani Thalib bin Abdu Ldamf memberikan

perjanjiankaadskudengansePuluhribqkemudian
meninggalkan rmtuklnr seribu. Tliimb P€tnah shalat brsama

Rasrilullah dengan kedua kiblat'u

26153. Mujahid bin Musa menceritakan kepada k""i, ia berkata:

Yazid mc,oceritakan keeada kami, iaberkata: Abu l{as'ud Al

.lann memberitahukan kQada kami dad Abu Nadbrih, dari

AbuSa'id(budakAbuAsyad),iab€rkat4nAbuAsyad
membuat perjanjian d€n4nku dua ratus ribu, kemudian aku

membawa rrang tersebrr kepadaq,a, lalu dia mengambil

seribu dan mengpmbalikan kePadaku dua rafiis'"z

26154. Ibnu tlamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hanrn bin

61 Mughirah menceritakan kQada kami dari AnbasalL dari

salim Al Afthas, dari said bin Jubair, ia berkata' nJika Ibnu

Umar me,mberikan perjaqiian t€rhadap hambasahaya, maka

diatidakmenaruhdarilartaperjaqiianihrpadaawal
cicilannya kar€na takut jika budak itu tidak mamPu

membayarsehingpsedekahnyaifuakankembalilagi

E Ibnu Kasir dalam tafsirnya (l0l23l).
* gaaiS ini tidak l.,mi temUon ai mtara liErstr yang kami miliki.
u lbtd.

fTil
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kepadanya, akan tetapi pada masa akhir cicilan dia

memkrikan sesuai dengan yang dia kehendaki,a

26155. Yunus menceritakan kepada}nr, ia berkata: Ibnu Wahab

, ''o"t*"*beritaliukan kepada kauri, ia berkata: Muhramah
''i' memberitatnrkan kepadaku dari bapakqra, dari Nafi', ia

berkata: Abdultah bin Umar memberikan perjanjian terhadap

hambasahayanya yang bemama Syarfa dengan tiga puluh

lima ribu dirham, kemudian pada alfiir pembayaran

perjanjian itu, dia memberikan lima ribu dirham. Nafi'tidak
menyebutkan bahwa dia memberikan kepadanya dari selain

yang dia berikan tersebutD

26156. ...ia berkata: Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, ia

berkata: Malik berkata: Aktr mendengar sebagian ulama

berkata, "Mtrksudnya adalab seseorang memberikan

perjanjian merdeka kepada budakq,a dengan cara cicilan,

- kemudian dia memberikan dari alfiir perjanjian itu sesuatu
" y*g telah ditetapkan."

Malik berkata "Itu merupakan pendapat paling bagrrs yang

aku dengar, dan dengan pendapat itulah ulama dan orang-

orang di tempat kami mengamalkannya"ao

26157. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Zaid menceritakan

kepada kami, ia bertata: Su$an menceritakan kepada lmmi,

ia berkata "Hal yang paling aku senangi adalah memhrikan

seperempat atau kurang dari itu, dan itu tidak wajib, akan
*" 

t"tapi lebih baik jika dia melakukannya.'Er

u fn- Al Baihaqi dalam As-Sunot (101330), Abdurrazzaq dalam Mushuawf
(81377, 15595), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-ToBil @f2M).2e Al oagbawi drdlam Ma'alim At-Tawil (4D00).

a0 Al qurthubi dalam tafsirnya (121252) dcngan lafrzt yang s€Nrpa.
ar As-suyuthi dalamAd-Darr Al Mantsu (6119l) dengan lafrzn yang senp&
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26158. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Atha', daxi AMullah bin

Hubaib Abu AbdurratrmanAs-sutaqu, dari Ni Rahmaullah

ataihi, tentans avat, ,.st'': 14' ;tt S! e {3Vt "Dan

berikanlah kcpada mereka sebagian dari harta Allah yang

dikarunialran-Nya kepadom4,' dia berkat4 ''Maksudnya

adalah seperempat dari perjaqiian'"a2

Ada yang b€rPendapat batrwa rnatnanya adalalL Allah

menganjurkan kepada omng yang memiliki harta agar me'rnberikan hak

me,reka yang telah Allah tetapkan bagi mereka dart 7jlkal. yang telah

diwajibkan dari harta merekq berdasarl<an fi,-an Allab 
";533t 

r;!t
;r' dJ itlrf ii'1,"'*T''*ui'i fa?.1:fi. "serunggp*nvi

iof"t-r*rt iA horyalah ,ntuk orang-oiotg fakir, or(mg,rang miskin

pengtlts-pengw'1ts z&d, pua mu'allof yalg dibuiuk hatfuya' utttuk

(memerdekakart) budak.- (Qs. At-Taubah [9] : 60)

Dia berkata, 'iMaksud tafazh v-i}t 'budak' adalah' yang

termasuk delapan golongan yang berhak menerima sedekah, yaitra

budak-budak yang meuligta perjqgjian. Mereka itulah yang dimaksud

daram finnan Allah, '$$;-,t5i;i$e $3rt 'Dun berikontah

kcpada mereka sebagihn dari hartc altah yang dikaruniakan'Nya

kcpadamu,, yaitu, bagran mereka dalam sedekah." Dan, yang

berpendapat demikian adalah:

26159. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin wadhih menceritakan kepadakq ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kar4i dali Ibgu Zaid, dari bapakny4

tentang n** Allah,'fUr;c$i ;tt )C i tii't;3 "Dan

berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang

E2 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya $n557) dan Abdurrazzaq dalam Mushannaf

(tR75).

€I
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dikoruniakan-Nya kcpafumu," ia berkat4 "Allatl

menganjgrkan perbuatan tersebut, yaitg agar memberikannya

kepada me,reka"a3

26160. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu IhlYatI

menceritaftan kepadakq ia berkata: Ygnus memberitatlrkan

Eepada kami dari Al Hasan, tentang ayat, $;!e {A:Jt
Wfi$l "Dan berikanlah kcpada merela sebagian dari

i*to Atlah yang diparunialan-Nya kcpafumu," dia berkata

"Maksudnya adalah, Dia menganjurkan kepada manusia, baik

tuannya maupun Yang lainnYa."a

26161. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari $ughirah,-dari Hamad, dari

Ibrahim, tentang finnan AltalL 'fl.;lt;-rtiltilSf.7, iA:,
"Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah

yang dikaruniakan-Nya kepadamu," ia berkat4 'Maksudnya

* ada.*:. diberikan kepada budak-budak yang meminta

pegarrJrar dan yang lainnya, serta menganjurkan manusia

untuk mengerj akannYa. "B5

26162. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Hasyim

menceritakan kepada kami dari S;rubah, dqri.Mughirah, gari

Ibrahim, tentang firman Allah, "$tSr;U5'i';t1,5!e i3,:,
"Dan berikanlah kcpada merela sebagian dmi harta Allah

yang dikaruniakan-Nya kcpodamu," dia berkata,

"Menganjurkan kepada tuannya dan manusia semua untuk

membantmya."ts6

'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8/2588).
* Ibtd
'5 lbnu Abu Hatim dalam ta$irnya (82586).

'6 Al Uaghawi dalam Ma' alim At-Taruil (4D00).
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26163. Ibnu Al Mutsanna me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Mrrhammadmenceritakankepadakamidari.svgt.u,9-i
Iyluglriralu dari Ibrahim, tentang ava! -,tJjiilsll; i3l,,;
"FA;,,Dan berikantah kcpoda mereka sebagian dari harta

Atlahyangdikaruniakan-Nyakcpadamu,''.diaberkat.4
,,Maksudnya adalah, Allah memerintabkan kaum muslim

untukme,mberikankepadamerekadariapayangtelah
dikanrniakan oleh Allah.u8?

261il. Yrmus menceritakan kepadakl ia berkata: Ibnu wattab

memberitahrrkan kaada ko}. ia tf,jk'ala Ibg, 7A1d bf,&ata

teNrtans firman n'lab "#';r4' il)ti iiSt:: "Dat

berikmlah kc*da mereka iebagior doi hota Allah yutg

akmwiakm,.W kepadota,. ia berkata, *Ayat ini berkenag

deogan 

"kil 
yang dibebankan kqada tuaDnla, agat

memberikmryra dari hafia itu Allah Ta'daM*'P q'fjl A)
'Ut tuk (t?E ncrdekakm) buda? '' (Qs' At-Taubah t9]i 50)"'

26165. Berkata: Ibnu frld y*YlY kgg:fl 
_dari lf*ftfii i\ $1 d r33,r;3 

u D0, beritwilah**, ayil.'#t; -,t$t iuc d iiY3
keryda mereka'sebagim dori hqta Allah yang dikarmiakm-

I{ya lcepadoru" ia berkaia, "Irdaksgdnyra adalah harta rampasan

perangian sedel@h." Dia lalu membaca uya'.rirt.l:'ri'Olr C1

$U)b"Senmgufurya zakat'zakat iW t-riArn muk o'*'g-

i*S lit6r, or@lg-ordttg miskin-" (Qs. At-Taubah [9]: 60)

Hiogg" "W ?Lfjt dt "(Jrf,uk (rrcnerdekakon) budok" la

berkat4 "Afah ht-u memerintabkanrryra untuk me'lnberikan

kaada mercka dari sebagian trartarDra, dan yang demikian

bukan t€rmasuk perja{ian itu Bapal(r(u berkat4 'Hartanya

ts1 lbid
tst Ibnu Abi Hatim dalam taBirnya (82586).
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derrgan perjanjian itu menrpakan harta Allah )ang telatt

ditetapkan kepadanya' dan adabagiannya di dalamnya"'ae

Pendapat yang tepat menunrlku adalah pendapat yang keduq

yaitu yang mengatakan batrwa yang dimaksrd adalah merrberikan

bagianDaadarisedekatryangdiwajibkaql(ar€maAllahberfimaq
"'k;--,4r;ilgnistT2"Danberikanlahkeoada-nTeknsebastll

)*i n** Atlah y*i a***ialan-Nya kepadanru" Pffintah dari Allah

untuk me,mberikan kepada budak-budak sahaya yang meminta perjaqiian

dari harta mereka yang t€lah dib€rikan kepada ttrannya (sebagai

pe,mbayaran dalam perjanjian itu), dan perintah Allah memrpakan hal

yang w{ib bagi hamba-Nya selama tidak ada dalil >ang mentrnju}tcan

bafuwa huhlnnya sunalL sebagaimana telah l(ami t€rangkan pada bab

png lalu dai kitab l<ami ini.

Jika hal tersebut memang demikian, sedangkan Allah tidak

memberitahukan kepada kita di dalam kitabNya, juga melalui lisan

Nabi-Nya bahwa itu adalah sunah, maka huktrmnya menjadi wajib.

Jika demikian maknanya dan telatr ada dalil yang menyatakan

bahwa tidak ada hak bagi seseorang dari harta orang-orang kaya kaum

muslim kecuali yang diwajibkan Allah terhadap golongan yang

mendapatkan bagian dari sedekafu itu, dan perjaqiian tersebut

menghasilkan harta bagi tuan hanrbasatraya ltr1, maka diambil

kesimputan batrwa hak yang diwajibkan oleh Allah untuk memberikan

sebagian hartanya adalatr apa yang telatr ditetapkan dari harta orang-

orang kaya itu yang berupa sedekah yang wajib, karena tidak ada hak

dalam harta mereka bagi seseorang kecuali sedekah tersebut.

" Lihat aesar sebelumnya.
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ralrwil fiman Allah: W.(# i;:J i'ta!i, &WW{;
@ # 3fr '+5t # :v 61 i9 1A^# ;' V'ni'l# {f to'"

janganlah kamu paksa badatc-budak wanilamu untak melakakan

pelacuran, sedang nereha' sendiri menginghi kesucian, harena

kamu hendak mencari keuntungan dunbwl Dan barangsiapa yang

menaksa mereha, mtha sesungguhnya Allah adalah Maha'

Pengamputt t/,gi Maha Penyayang \hePoda nurekal sesudah

meretu dipaksa in)
Maksud ayat di atas adalah, Allah Ta'ala berfirman,

'Nikahkanlah orang-orang yang shalih dali hamba-hambasahayamu,

laki-laki mauprm perempuan, dan janganlah t a-,, memaksa budak-

budak perempuattmu untuk melakukan pelacuran' yaitu berbuat dna."

lafazh (*;'lil "'sedang merekn sendiri mengingini

lcpsucian" maksudnf adalalL sedangkan mereka se,lrdiri ingin

menyucikan diri dari perbuatan zina. -1.

Lafazn W -r!:ilgl$. "tueno komu ,rendok mencari

keutmgan duniawi," maksudnya adalab de,lrgan pemaksaan terbadap

mereka'.rmtuk melactr karena kamu ingin mendapatkan kermtungan

duniq yaitu dengan kebuttrhan yang kamu tawarkan kepada mereka

yang berupa perabotanb perhiasan" dan harta mereka

l:ltazh,, '-erfif- r;; "Dan bmangsiapa yang memaksa

merekg" maksudqra adalah, barangsiapa memaksa budak-budak

perempuan mereka qntuk melacgr, dan setelah perraksaan kepada

meneka itu, sesungguhnya Allah Us;i "Maho Penganptn lagi

Maha Perryayang,,, terhadap mereka dan dosa-dosa mereka karena

pemaksaan ihr.
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Diriwayatkan bahwa ayat ini ditunrnkan terhadap Abdullah bin

Ubai bin Satul ketika ia memalsa budak perempuannya untuk berzina'

Dan, yang berpendapat demikian adalah:

26166. Al Hasan bin A1 Ash-shabah menceritakan kepada kami, ia

berkata: Haiiaj bin Mutrammad menceritakan kepada kami

dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abu Zubair memberitahukan

kepadakq batrwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata,

',Musaikatr pernatr datang kepada salah seorang Anshar dan

berkata, .Tuanku memaksaku untuk berzina'. Lalu turunlah

firman Allah, -rq:t'WV.fS{; 'Dan ianganlah kamu

paksa budak-budak' wanitamtt untuk melahtkan

pelacuran'.'N

76167. Ibnu Ibratrim Al Mas'udi menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Bapaklnr menceritakan kepadaktr dali bapaknya, dari

. _ kakeknya, dari Al A'masy, dari Abu Sufrar5 dari Jabir, dia
- 

berkata" ,Budak perempuan Abdullah bin utai bin salul

yang bernama Musaikatr dipaksa atau disewakan -Ath-
Thabari ragu- maka ia mendatangi Nabi SAW untuk

mengadu|<an hal tersebut. Allah lalu menurunkan fi*"g-
$;.;; ri1r -,11,6; Wt (# i;:J i,t&g &'#W g
#.t 3F'itfl, $ :y, 61 ""9'##' Dan i ingantah kamu

paksa budak-budak wanitamu untuk melakakan pelacuran,

sedang mereks sendiri mengingini kesucian, lcareno kamu

hendak mencmi keuntungan duniawi. Dan Barangsiapa yang

memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha

m m- An-Nasa'i drJam Sunan Al Kubra (l1360).
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Penganpun lagt Malu Penyoyotg'' Makzudnya adalah

terhadaP mereka."zt '

26168. Abu H,nh"i" Abdullah bin Ahmad bin Yuns me'lrceritakan

kaada l(atrti, ia be*at4 Abtsar memberitatrukan keeada lGmi,

ia berkata Hushain menceritakan k€pada kmi dari Asy-Syabi,

tentang firman Allalt fi$:t'Ww{i "Dor ioqottlah
kotnt plaa fudlk-fud*k wotitontr Loltuk melahtksr

plaarof dia berlrata, "lVlaksrdnya adalalL seorang laki-laki

ymgmemilikibudakpercmpuanymgb€,flinaKetikabudak
tprsebut masuk Islanr, trnrnlatt ay*ini.'*

26169. Al Qasin menceritakan kaada knni' ia berke: Al Husain

menceritakan k€pada kmf, ia bedrma: H4ii4i menceritakan

k€eadakudarilbnruJuraij,iabertataAbuZubili
me,mberitahtrkan kepada l(ami dari Jubair, ia berlda, "seorang

budak percmpum dateg kepda salah s€orag Ansbtr'

lc€mdian bqkata, 'Sesrmgguhrya fumku m€maksalQr untuk

melakukan pelacuran'. Lalu tumalah firman Allab V.${;
&$:tW 'Dot iotgottah tutt't paba tudakiutuk

woritoitu trtuk metafukot pelactt@t'.'il3

26170. Ibnu Juraij berkata: Amru bin Dinar memberitahukan

kepadaku dari [crimab dia be*atq "Seorang budak

percmprran milik AHullah bin ubai 'diperintahkan oleh

rr Ibnu Abu llatim dalam ta&irnya (312589) dao Al Mawardi dalm A*Nakat wa

AIUWr(4/l0l).n tlodwnrydalam ta&irnYa Ql4/i0$4l\.a HR- Al llaldn dulail at Musta&ak(21397), di^b€r*ata' "shahih m€nurut syarat

Muslim, namun dia tidak meriwayafkannya. Telah disstdui oleh Adz-Dzahabi'"

lUu paud dalam pembahasan tentang thalq (2l3ll), As'suyuthi dalam Ad-

hm al Mo*tr (etsz1, ia menisbatkannya kepada An-Nasa'i dan Al Hakim,

dan me6shahihkannya Serta-fUnu Mardawaih dari lbnu Az-Zn}r3iir, dari Jabir.



SlrclrAn Ntatr

firaDnya ulltuk beruia\ maka budak perempuan itu datang

dengan membawa uang. Abdullah lalu berkata, 'Kembalilah

berzina lagi!' Budak wanita itu berkata, 'Demi Altalt aku

tidak akan melalnrkannya. Jika hal ini bailq maka aku telah

terlanrpu banyak melakgkannya, dan jika ini perbuatan jelek,

maka tetah tiba saatrya bagiku untuk me'lringgalkannya''"

Ibnu Juraij berkata: Mujahid mengatakan seperti ini, dan

menarnbahkan, 
*Maksud laf€zh {i'$ rAA*, perzinaan'"

Mengenai ayat,l,.f.2if" "Maha Pengampun lagi Maha

Penyayang," dia berkata, "Ayat ini dittrrunlcan kepada mereka

yangdipaksauntukbe'trzura."u

26171. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrazzaq memberitahukan kepada kami; ia berkata:

Ma'mar memberitahrkan kepada kami dari Az-Ztthi, battwa
!- 

seorang taki-taki Quraisy ada yang tertangkap sebagai

seorang tawanan pada Perang Badar, adapun orang yang

menawannya adalatr Abdullah bin Ubay, sedangkan waktu itu

dia memiliki seorang budak perempuan bernama Muazhah.

orang Quraisy itu menginginkan wanita tersebut untuk

dirinya sedangkan budak itu addah seorang muslimah,

sehingga keislamannya menghalanginya dari orang Quraisy

itu. AMutlah bin ubay lalu memaksanya untuk berzina,

dengan harapan budak itu hamil dari orang Quraisy itu,

sehingga AMutlah bisa memintatebusan anak tersebut. Allall

kemudian ;;;;-# i:J i [1$ 1;'F{5 tA# {;'
"Dan ianganlah kamu palua budak'budak wanitamu untuk

il Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (82586)'
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melah*on pelaara4 sedong mereka sendiri mengingini

kcsuciatt"

Az-hthiber*atat€ntangavaL'i*gLi;bfrl'lr9|r'$r;;
#3f" 

uDan boangsiapa yang mem*sa mereka' ruko

seiwrygubrya Attah adalah Mala pengamptn lagi Malw

Penyayang (kePodo mereka) sesudoh mereka dipaksa itu"' ia

berkat4 ,'lvlaha Pengampun bagi mereka terhadap hal-hal

dipaksakan kqada m€f,eka."z5

26172. Abu Krnaib menceritakan kePada l@mi, ia berkata: Ibnu

Yaman me'mberitahtrkan kepada kami dari Asy'ats' dari
' 

Ja"far, dtr Said bin Jubair, dia me'mb acxlnya, &b61'bg
#p3fro'l"or5t'*

26173. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kepadaku dali Ali, dari Ibnu Abbas, tcntang

firman AllatL #3';J 'tL -#$ & W V.fs {; uDan

janganlah larru wka budak-butlak wanitamu untuk

melahtkon pelaaran, sedang mereka sendiri mengingini

kpsucion,n ia berkata, "Maksudnya adalah, janganlah kamu

memaksa budak-budak perempuanmu untuk bemina Jika

kamu melakukannya, maka sesrmggubnya Allah Maha

Pengampun terhadap mereka, sedangkan dosa mereka

ditanggrrng oleh orang yang mernaksanya"uT

il eb&nrazzaq dalam tasirnya (21,440) dan As-suyuthi dalam Asbab AwNuul
(hd. l5e).

zrc ioi b."; Ibnu MasM dan Jabir, sebagaimana disebillon oleh Ibnu Athiryatt

dolen Al Mahtro Al Vaiiz (4t182), Ibnu Abu Hdim dalam taftirnya (8D591),

dan lbnu Al Jauzi dalam7/,d Al Masir (6139).
a? Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (82589, 2591), dalam dua hadits yang b€rbeda

dengan safiisolr,d.
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26174i. Mutralnmad bin Sa'd menceritakan kepadah ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalor, ia berkata: Bapakktr menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

Allah, 'WW{;"D* iangantah kamu paksa butuk-

budok wanitariu," ia b€rkata: Maksudnya adalah budak

perempuanmu." fi$ & "(Jntt* meloh*an' pelactnan...."

Pada masa Jahiliyah mereka memaksa brrdak-budak

perempuan mereka trntuk berzina lalu mengambil upah

budak-budak itu. Allatr lalu berfirman, "Janganlah kamu

memaksa mereka untuk b€rzina hanya karena ingin

mendapatkan dunia Barangsiapa memaksa merekq

sestmggubnya setelah pemaksaan itu Allah Maha pengampun

dan penyayang terhadap mereka, jika mereka dipaksa"il

26175. Mqhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
''- Abu Ashim menceritakan kePada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abu Najrlu dari

Mujahid, tentang ayat, '${{V"fS{; "Danianganlah kmnu

paksa budok-budak wanitanu," dia berkata: lvlaksudnya

adalalL budak perempuanmu, fi{, & "(Jntuk melah*an

pelactran," yakni berzina

Dia berkata: AMutlah bin Ubai bin Salul memerintahkan

budak perempruumya untuk berzinq maka budak itu datang

. dengan membawa uang atau dinar -Abu 
Ashim ragrr lalu

diberikan kepada Abdullah. AMullah lalu berkate

I(embalilah, dan berzinalah lag dengan laki-laki lain!'Budak

itu lalu berkata 'Demi AtlalL aku tidak akan kembali.

il As-Sulnrthi dalam Ad-Darr Al Mantsur (61193), ia menisbatkannya kepada Ibnu

Mardawaih dari Ibnu Abbas, hingga pefkataannya: mengambil upah merelo.
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SesungguhnYa

dipaksa rmtuk

difirtrnkan.'ae

Allah Maha Pengamp-rm bagi mereka yang

berzina'. Dalam masalah inilah ayat ini

26176. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Warqa'

menceritakankepadakamidarilbnuAbuNajih'dari
Mujatrid,denganredaksisemisalnya,hanyasajadiaberkata
dalamhaditsnya,'.Diamemerintahkanbudakperempuannya

rmtuk b€Nzina' kemudian budak itu berzina, lalu kembali

denganmembawarrangdanmemberikanke,padanya.''Ia
tidak ragu (dalam lafhzh itu)'250

26177. Pefnah dic€ritakan kepadaku dari Al Husain' ia berkata: Aku

mendengar Abu Mrradz berkata: I'Jbaid me,ngabarkan kepada

kami,iaberkata:AlnrmendengarAdh.Dhahhakberkata
tentans firman Allab' &{ J;WIi.fS*; " Dan i aasanlah

kamu paksa. budak-budilk'wotitontt urtuk melahtkan

pelacwon" dia berkata, 'Maksrdnya adalah' unttrk berzina"
D "2< "ofjtfibltll| 'Maka senmgguhnva Allah

fffr* pengampun ragi Mara penyayang (kcpatu

mereka) sesudoh mereka dipaksa it142,, dia berkat4

"Makstrdnya adalah Maha Pengamprm terhadap mereka yang

dipaksa rmtuk berzina urr

26178. Yunus menceritakan kepadakq ia b€rkata: Ibnu wahab

me,mberitahukan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

4 MuiaUid dalam tafsimya $al. 4y2,493) dan Ibrnu Abu Hatim dalam taftirnya

(8l2sEe).I lbtd"

", ii.irUia dalam ta8irnya @al. 493) dengan lafrz,hya, dan Ibnu Abu Hatim

dalam ta&irnYa (8259 l).
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tentang firman Allah, ifr""r$tfib61"o9?i^#r;;
U "Dan bdrangsiapa yang memaksa mereka, maka

sesungguhnya Allah adalah Matw Pengomptm lagi Mala

Penyqyang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu," ia

berkata, "Maksudnya adalah, Maha Pengampun dan

Pe,lryayang kepada mereka ketika mereka dipaksa untuk

melakukan perbuatan tersebut. "u

26179. Ibnu Hamid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir
' memberitahukan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia

berkata, "Mereka memerintatrkan budak-budak peremPrum

mereka rurttrk beruinq kemudian mereka melalorkannya dan

mendapatkan harta dari perbuatanryra itu. Abdullah bin Ubai

bin Salul mempunyai seorang budak perempuan yang

melakukan -ina, tapi dia enggan utuk melakukannya lagi

dan bersumpah trntuk tidak melakukannya lagi. Namun

"* tuannya terus memaksanyq maka dia pun berzina la$ dan

pulang dengan membawa uan& kernudian

kepadanya. Allah lalu menurunkan firman-Nya' WS{;
&{t:tff 'Dan iangantah kamu naksa budok:budak

w anitamu untuk melah*an pelacltran'.'83

CCC

Ai n'il ir.g'e{tt #,?}'!' KlL{j'iiJ
bifl.'iw

P lbnu Katsir dalam tafsinrya(1023$.
13 lb,nu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D589), Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Ma'ani

Al Qw'or (3t534),dan As-Suyuthi dnlam Ad'Dtrr At Mottsto (61194).
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"Dmtsesunguhny4 Korli tdah merun w*ffr l<Eeadg l<afiw

oyat (ryfr ydrrg rr*rrrb*t Wqofigmt, ilm clttolvcotl/roh
- 
dsi- orons.ormJg yurg turitahtlu sefuhnrrllorlrw dur.

pelaiian fugi *urgortrrg t oitg Dr,rtakw a'"
(Qs. An Nuur 12{lz 34)

rarrwir fiman Allrh: "$tA*;y# 
y-S Kffi'fi;

@lrifl-''^s;;ty-;i4ty @an sutnssuhnva Kami telah

ttunuiunhan kepada huna ayat*yd yang numberi penerangan,

dan contoh-contoh dari otang<rung yang tetdahula sebelum kamu

dan pelaiarun bagi otang+rangyurrg bertahwa)

Mal$ud ayat di atas adalalu Atlah Ta'ala berfirmaq uwahai

manqsia, Aku telah menurunkm kepada knli6sr bukti dan ayat-ayat

yang nyata, yang memisahkan aotm yang hak dengan yang batil' dan

menjelaskan tentang bal itu
Para mufassir berbeda p€ndapat teotang qira'at dal ayat

tersebut. Mayoritas ahli qira'd Madinah' Kufab dan Bashrah

membacanya c:r4idengan memberi hiakat fathah pada hgnrf ya'

yang artinya, yang memisahkaD, dao Allah memisahkan di antara

keduanya bagi hamba-Nya Jadi, ayat itu adalah yang memisahkan

danyang meneranglcan.

Ahli qira'at Kufah membacanya # de'ngan me'mberi

harakat kasrah pada huruf !0',u yang b€rmakna bahwa ayat itu

4 Nafi', Ibnu Katsir, Abu Amr dm Abu Balsr me,mbacanya" oq # dengam

member h11'al6t fdhah pada hrrlf ya" artinlra adalah tidak tertgtup, adapun

alasan mereka adalah ayat, c,ritr '# lfi?f., adrym f il dalam kalimat tersebut

disandarlran pada kata'Allah'.
Adapun ahli- qira'ah negeri syam dm Kufrh selain Abu Bakar membacanya

d€o&n nu*f."t k^rah: dan makn n}a adalab b€oar-b€nar telah dijelaskan

k€pada kalian yang h; dm 1mg halal. Alasa mcreka sdalah, bl'oiaei'$A

*y c gltiiF r;*'# ,tF *n wtabbiahon di sandarkm kepada kata as-

suah.Lifrril.HuiiahAl Qira'ah h' 49t.
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me,lreranglan )xang benar bagi mansia dan menujukkan mereka

kepada kebenaran.

Pendapat yang benar adalah, keduanya merupakan qira'at

yangdikenalaanmat.nanyaprrnberdekatan.Paraularrramerr.rbaca
dengan kedua bacaan tersebut. Maksudnya, ketika Allah menerangkan

dan memisahkannya, Dia telah menerangkan kebenaran yang mereka

cari dengan a)'at itu. Jika hal itu telah jelas bagi yang ingin

mencarinya lewat ayat itrq maka Allah telah menerangian hd itu di

dalamnya.Jadi,denganqira'atmaoapundarikeduaqira'attersebut'
seseorang me'mbacanya, telah dibenarkan dalam bacaannya

Fiman-Nva: #n'iL'u-$tA{;t "Dan - 
contoh-contoh

dor i or ang-or ang' yang irii{"i" s eielum kornu." Maksudnya adalalL

p*,rmpa-r^dariumat-urratyangtelahlalusebelumkamqserta
sebagai peringatan bagi orang yang bertakwa kryada Allah dan talot

akan siksa dan adzab-NYa'b CCC

[J{r'E;, A iS6 -rD 3t'"r$5 +{51 i"i{
irA-'H,7ifr *I6.L;*Sq'V'+€ti't'c'a

la1oa

D
"j, 

i* 33 is r'' :3 tr 5't$Q::<'4fs; ii;iist",-v)-'w-Hf u )+/
ii',l.r,&;,eb;iq'J4{rfifr +#'r,qi-u['nfr qi

@:.r
'Allah Pen$eri) ,al6a tt*p,aO tu:rgi! dmrrbwnil

pmmpamaut *t*y" Nl./lh, ai"tah sepet'tt sekmhhthons

;;;r;i-i;rrh*:vr;;iaa*"w"arnP.etitlbqdt'Petitai; dt dal6r.t i"iail l<acaiat ieatmr'al<trtbtn1-rtg (vans

-
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bqcalwya) se@i nJutifrra' yorrg erryalal<*rr ileryalt
m@at( dni pl:rcrn ycrrg fulorlmyd, brnai WW zoitw
yarJg t rrrrbrrh dnik ili s;ebelah Thmn (se5afr,i dn!' tidah

prrt" iti sebelahBarut(nya), tmrg minya*nya Gaio,) lYnrpir:
'lwrqlr 

menuangi, walrupun ry iliseffi/f" api. calwya ili
,i* rrt*ya (ber@to'kpto), ry rnrerrtirting klpada

colrayo,Ny o siapo yffrg iliol<effild, dan Nlah
ma;fipe1k7a1tPenm1amaafl/]',pertmtpunaantbasintf,ttusia,- 

dffr Allahlda}ul{reryetalwi srlgala sesuotu''o

(Qs. An Nuur 1filz 35)

sqoti sebuah lubotg yang toh tanbus, y@tg fr dolotturya oda Pelib

baor. Pelita ila di dolam kaco tdurrl hoca fu. seafui+kott bintang

Dutg bercahayal sqerti rufrora, y@8 AtVaUfu daryu nh'yok

dori pohon yang berfotttryo, tydul pohon zlitut yang turrrbfi lidah fi
sebelah T'arrw pesuauJ dot tidah prtlo dt sebeloh BaN[nyaJ, yo"g

minyahya tsqial hurph*anqb nerelwsl *ubtqan tidlh &e,ttalt
qi Cohaya di atos cohaya lffiqbaqbl,Albl, nenbhnbing hewda

cahaya-Nya sitryo yong dia hchendolfr, do, Alluh nunperbw

WW W ttwtwio' do, Allal, Malu
Matgdohui sqoh saur1ra)

. Allah Ta'ala berfirman: Wg .+ii,i-fi $ 'ifr "Allah

(Pemberi) cahrya (kepado) langit don hnni," yang memberikan

petunjuk bagi yang di langit dan di bumi. Deogan cahaya-Nya mereka

mendapatkan petunjulc, dan dengan petunjtrk-Nya meneka terlindugi
dari kesesatan yang membingtrngkan.

-
{_r2-, ;

l

n
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So,clr,lin Nrnrr:

Ahli takwil berbeda pendapat telilang penatcwilan ayat

t€rsebut. Sebagian berpendapat sqerti 1nagg kami katakan. Dan, yang

berpendapat demikian adalah:

26180. Ali kepadalrq ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilryah

menceritakan kepadaku dari Ali, dri Ibnu Abbas, teNrtang

fi rman Allah, wt *L6 3r'31' all ah @ e mb eri) c ahav a

(kcpado) t*rgii don bumi," ia berkata' "Allah berfirman,

bahwa Dialah pemberi petuniuk bagi penduduk langit dan

bumi."2'5

26181. Sulaiman bin Umar bin Khaldah menceritakan kepadaktl, ia

b€rkata: Wahab bin Rasyid menceritakan kepada l(ami dari

Farqa4 dari Anas bin Malik, ia b€rkda' nsesrngguhnya

Tuhanku berfirman,'Cahaya-Ku adelah penunjuk-Ku'." e

t i*y" b€rpendapat bahua mafoanya yartr+ Allahlah

pengqS langit dan bumi. Riwayat-riwayat yang meirjelaskan hal

tcrsebut adalah:

2,6182. Al Qasirir menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Y$ania dan Ibnu
' Abbas berkata tentang firman Allalr wi-f$3ii'ifr'

"Allah (Pemberi) cahcya (kcpado) langit don bumi," ia

berkata, "Makzudnya adalab Yang mengatur unrsan pada

keduany4 bintang, bulan, dan matahariryra.isT

Ada yang berpendapat bahwa matsuAnya adalah sinar langit

daq bumi. Daq yang berpendapat demikian adalah:

15 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8125E9), Abu Ja'far An-Nuhas d2'lam Ma'ani
Al Qu' or Q t534), dan Al Baghaw i dalan Mat alim At-Tamil @DA) -

6 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (101235).
17 Ibnu tr(atsir dalam tafsinrya (101234),

-.
ff
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26183. AMul Ala bin washil menceritakan kepadakq ia berkata:

LjbaidiUah bin Mlrsa menceritakan kepada karni, ia berkata:

.Abu Ja'far Ar-Rzzi memberitahukan kepada kami dad Ar-

Rabi'binAnas,dariAbuAliyaludariUbaybinKa'ab,
tentans firman Allah, wt=#3ir'ifi "Allah

(Pemberi) catuya (kcpfu) langrt dan bumi," dia berkst4

"Dimulai dengan cabaya &i-Nyq maka Dia

menyebulkaonyq kernudian menyebutkan cahaya orang

mukmin-"u

Alasan kami memilih pendapat ini karena ayat ini letaknya

seteralr'"w'^f;;'f i;,iLt-5ii{t'#*:.:fr ffi6;
'iri4l.,,Dan sesuriguhnya Kami telhh menuntnkan kcpada kamu

ayqt-ayat yang memberi pen4rangan, dan contoh-contoh dari orang'

orang yang terdatrulu sebelum kamu dan pelaiuan bagi orang'orang

yang bertahwa." Jika ia menjadi trhabm mal1g akan lebih tePaL selama

tidak adayang membatalkanhal ittt. \
Jadi, makna ayat tersebgt adalab wahai mangsia' telah aku

turunkan kepada kalian ayat'ayat yang.Tgneryg-49- sesuahr yang

benar dari yang batil. ,"-fA'1$;;;Kiiu#d)i'itrt 'Dan

contoh-contoh dui Orang-orang yang terdahulu sebelum kmnu dan

pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa." Makzudnya adalalt

Kami berikan petunjuk dan Ikmi terangkan ajaran-ajaran agamamu

dengannya, karcna Alulah yang memberikan petunjuk kepada

penduduk langt dan penduduk bumi. Kalimat tersebut tidak memakai

huruf /am sebagai penyambung dalam ayat tersebut, dan memulai ayat

tersebut dengan berita tentang petur{uk yang Allah berikan kepqda

hamba-Nya, serta mengandgng makna yang tblah kami sebutkan,

karenajelasrya dalil dari ayat tersebut'

u Ibnu Abi llstim dalam taftirnya(t2593).

l

l
l

l

i
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Ayat tersebut kemudian dimulai dengan perumpamaan tentang

petuqiuk yang Allatr berikar kepada hamba-Nya dengan ayat-ayat-

IJya yang jelas, yang diturunkan kepada mereka, q -iftr-Uil$,
g.* "Perunparnaan cahaya Allah, adalah trprrtt sebuah lubang

yang tak tembus, yang di dalamrrya ada pelita besar." Penrmpamaan

tentang kebenaran yang terpancar dari keterangan Al Qur'an ini
adalah sqerti mirykah(ubang yang tidak tembus).

Ahli talflilil berbeda pendapat tentang makna ha'dalamfirman
Allah, -Uifi "Perumpamaan cahaya Atlah."Kepada apadlnmir itrt
kembali? Siapakahyang disebutkan dalam dlwmir ayat tersebut?

Mereka berkata "Makua ayat tersebut adalah, perumpamaan

cahaya keimanan dalam hati orang-orang yang beriman adalah seperti

Misykah." Dan, yang berpendapat demikian adalah:

26184. Abdul A'la bin Washil menceritakan kepadakq ia berkata:

Ubaidillah bin Musa menceritalcan kepada lemi, ia berkata:

Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar-'* 
Rabi bin Anas, dari Abi Aliyah, dari Ubay bin Ka'ab, tentang

firman Allah, .rriSt "Perumpamaan cahsya AJlah," dia
berkatq "Maksudnya adalah cahaya orang-orang mukmin.
Maksud ayat, 'Pgrumpamaan cahayanyd, adalah
perumpamaan calaya grang mukmin. Bapa}&u membacanya

seperti itu, U33t F5, ia berkata, 'Yaitu orang-orang yang

beriman, Allatr telah menfadikan Al Qur'an dan keimanan di
dalam dadanya'."8e

26185. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ibnu Abi Aliyah, dari
Ubay bin Ka'ab, tentang ayat, .rrr'r$W:5+i33}'i{

re Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D593) dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma'ani Al Qu' ot (ll 536).
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"Allah (Pemberi) cahoya (kepada) langtt dan bumi.

Perumpamaan calwya Altah" ia berkata, *Allah memulai

dengan cahaya diri-NR lalu Dia menyebutkannya, -U)'Jt
'Perumpamaan cithaya Allah', ,Malsudnya adalah

' perumpemaan cahaya orang yang beriman kepada'Nya.

Demikianlah bapaHo membacanya Maksudnya adalah,

seorang hamba yang Allah jadikan iman dan Al Qur'an ada

dalam dadanyanm

26186. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

. menceritakan kepada kami dari Atha' As-Saib, dari

Mnhammad bin Jabir, tentang aya\ .U|'b. "Perumpamaon

calwya Allah" dia berkata, "Maknanya adalab perumpamaall

cahaya orang yang beriman."25r

26187. AIi bin Al Hasan Al Azdi menceritakan kepadakq ia berkata:

Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Abi.nS"nan,

dari Tsabit, dari Adh-Dhahtmk, tentang firman /.J/lah, b,
.4j, "Prr*rrpo**, cahoya Altah" dia berkata, "Maknanya

adatah perumpamaan cahaya orang yang berimarl."%2

Ada yang berpendapat bahwa mat<sud lataz/n .riJr adalah
tr.. -

Mnhamma4 sedangkan dhamir ha'pada ayat .UlY,'ii kembali

kepada nama Allah. Dao, yang berpendapat demikian adalah:

26188. Ibnu Humaid menceritakan kepadri kami, ia berkata: Ya'qub

Al aummi menceritakan kepada kami dari Hafsh, dari

Syamr, ia berkata: Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab Al Ahbar

dan berkata kepadanya: Beritahu akn tentang firman Allah,

W:5+ylt3}liil'altah (Pemberi) cahava (kepada)

n lbtdrr Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al UW, $llg2l Ibnu Athilyah dda,r, Al
Muhort Al Wqib (4ll&3), dan Al Baghawi da/,alm Ma'alim At'T@zil (4f2$).

u lbnu Athiryah duJram Al Mtrtoro Al Waiiz Qll83)
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langrt don bumi.u I(a'ab lalu berkata, nAllah cahaya langtt

dan bumi. Penrmpamaan cahaya-Nya, perumPamaan

Muhammad SAW, s€eerti mis!kah."8

26189. Ali bin Al Hasan Al Azdi menceritakan kepadaku, ia berkata:
' Yahya bin Yaman menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Muawilyah menceritakan kepadaku dari Aqy'ats, dari Ja'far

bin Abi Mughirah, dari Said bin lubair, teNrtang firman Allah,

.rrlft "Perumpamoan cahoya Altoh" dia berkata,

"Maksudnya adatah Muhammad SAW.'26f

Pendapat lain mengatakan bahwa mat<suanya adalah Petunjuk
Allah dan keterangan-Ny4 yaitu Al Qtr'an. Me,reka lglkat4 "Dhamir

lu' pada ayat tersebut kembali kepada Allall maka maksud ayat

tersebut adalalL Allahlah petnberi petunjuk kepada penduduk langit

dan buni dengan ayat-ayat-Nya yang jelas, yaitu cahaya yang

menerangi langrt dan bumi. Perumpamaan petuniuk dan ayat-ayat-Nya

yang dijadikan pettJnjuk bagi hamba-Nya dan Peringatan dalam hati

orang-qang yang beriman adalah seperti migtkah-" Dan, yang

berpendapat demikian adalah:

26190. Ali menceritakan kepadrikq ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Muawilryatt

menceritakan kepadalru dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, -4ift "Penrmpamaon cahsya Allah" ia
berkata, "sqterti petunjuk-Nya dalam hati orang beriman."6

26191. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Iliryah me,lrceritakan k€pada kami dari Abu Raja, dari Al
Ilasaq tentang fumao Allab .AfiJi"fr*rrrp"r"aan cahaya

13 Ibnu Abu Hatim dalam taftirrya (8D596,25m dalmurln. fua hadits yang berbeda

demgan fir soud,Ib,nu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6140), dm IbT ru Athiyyah
&ln Al ttuhoro Al Wqj iz (4llt3).r Ibau Abu ltr*im Oatam ufsirnya (SDs%).6 Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (312595).
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Altah ia bcrkata, 'nPeruutpamaan At Qrn'an dalam hati

sqerti ,rrisykah.'r'n

26192. Yunus meoceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

me,mberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid b€*ata
tentang firman Allab .ryidt "Perlonpanna&t cahoya

Allah" ia berkata, "Makzudnya adalah cahat/a Al Qur'an
yang ditrnrmkan kepada Bnsut dan hamba-Nya

ir*r-p*r Al Qur'an ini, -U/..A'i*{ 
"Adalal,

seperti sehuh lubang yang tak tenbus, yang di dolamya
ada pelita beso."N

26193. Ibnu Wahab memberitahukan kepadaku, ia be,tkata Abdullah

bin Ayasy memberitahukan kepadaku, ia bertafia: Zaid bin

Aslm bertata teNrtang firman Allalr W|+fit$'ffr
.ri$t'Allat (Pemberi) cahoyo (kcrydo) lorstt do, btorri.

Pettttrynom calwya Allah" ia bertata, *lvlakna cahqra

adalah Al Qur'an dan penrmpamaan yang dicoffiohkan

bagiqraa

Ada yang b€rpetdapat bahwa m*srarya adalah

penrmpamaan cah4ra Allah. Dan, yang berpqdapat demikian adalah:

26194. Muhammad bin Sa'ad menceritalcan kepadakq ia berkata:

Bapkku menceritakan kepadakq ia berkara: Pamantu

me,nceritakan kepadahr" ia berkata: Bapakku menceritakan

keeadahu dari bapaknya, d*i Ibop Abbas, firman

Anarl 
-&g';SL{ 

-rn b,WV +St:lt 33':n1 "attah

@emberi) c&oya (kcpada) langrt don bumi. Perwtponoan
cahaya Allah adalah seperti sebuah htbang yang tale terrrbtts,

6 Al Mawadi &ln A*Mtfut wa Al Ifun @DO}), Ibnu Athiyyah drtgrrt' Al
Muhoro Al Vajb (4llS3), dan As-Suyrthi aablm Ad-Dur Al Mmsrr (61199),

dan menisbaikann;rakepada Abdu bin Hamid &ri Al Hasand Al ltlarrardi dalm ArrNukd wa Al Ilyun (4D03).6 Lihathaditsymglatu
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yangdidatamnyaadapelitabess,"iaberkata'*Halihl
lcarena orang-orang Yatrudi berkata kepada Muharnmad,
.Bagaimana cahaya Allah akan murni dengan tanpa langit?'

Allah lalu mgmbtrat perump-qma-T b,agi 
-catraya-Ny4 

Dia

berfirman, Lrlbre' i#.* If,lr V +# t'i{
,'Allah lfemierq cahaya (kepafu) lanstt dan bumi'

Perunpatnaon cahoya Allah, adalah seperti sebuah lubang

yang tak tembus'. Yaitu seperti Perump4all tentang ketaatan

kepada.Nya'makaAllahmerramakanketaatandengan,
cahaya"Diakemudianmenyebutkankaaatanyang
laioqrau

Ahli taktnil berbeda pendapat teNrtang maloa mirykdt "Terrpat

lubang yang tidak tembus", yishbah'lelita", daa Zuiqiah "kaca"

dalarr firman Allah, ,f*t 'seperti sebuah lubong yang tak

tembw.

sebagian berpendapat batrwa mat(nanya adalah setiap lubang

dindinf yang tidak ada tembusalmya atau tidak tembus sampai

sebelahnya

Me,reka berkata, "Penrmpamaan ini saerti hati Mubanmad

sAw."

Riwal'at-riwayatyangmenjelaskanhaltersebutadalah:

26tg5. Ibnu Hamid menceritakan kepadahr ia berkaa: Ya'qub

me,lrceritakan kepada kami dari Hafsh, dari Syamr, ia berkata:

Ibnu Abbas datang kepada Ka'ab bin Al Atrbar dan berkata

kepadanya: Beritahu aku tentang firman Allab '4i {t
,#s"perumpamaan cahaya Allah, adalah seprti sebtnh

iubang yang tak tembus,,, dia berkate ,Misykah adalatt

lubang dinding, Allah membuat !€rqmpamaan hati

Mutrammad seperti misykah. ffi & (]2'Yang di

a Ibnu Abu Irdim dalam taBirq'a (tD596)'



TdskAih:IW

datamrya ada pelita beso' Pelitaitu" )'akni hatinya "'y't'A

''+frSi 'Di dalort ;** (dan) kaca ir'r" Dadanya itulah

kacanya 'lr$ ?SS W 'seakonqkan bintang (vttg

bercahaya) Seprtt mutioa'. Allah mengunrpa,akan dada

Muhammad sAw d€ngan bintang mutiara' ke,mudian

mensembalikan misbah k*ada hatinya, serta berfirrran, 5j-

*i{; )iif ';A{g*'i#6Y*ts diwatakan aens.1

nfiryak airi p5t " 
y@tg berkahnya, (yaitu) pohon zaitun

yangnmbuhtidakdisebelahTimtr(sqsun)dantidakpula
di sebetah Bodftrya)'. Tidak tersentuh oleh matatrari Barat

dan matahari Timur, sertahampir-hampir menerangi di antara

manqsia, meskiprm dia tidak mengatakan bahwa dia seorang

nabi. Sebaeaimana hampir saja minyaknya menerangi 3(
33 {t 33{s'; "i I 53t-oi2$j;rang minvabtva 6aia)
th,anpir-Iampir 

merurotgi, walaupim tidak disentuh api.

Cahaya di atas caloya (berlapisJapis)"'^ 
^l

26196. Ali menceritakan kepadakrt ia berkata: AMullatt

menceritakan kaada kami, ia berkata: Mrrawiyyah

menceritakan keeadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL ',SLS "seperti sebtnh lubang yang tak

tembus,,. ia berkata' av{aksudnya adalah tempat sumbu

lampu.,rzl

26197. Muhammad bin Sa'ad kepadakrl ia berkata:

Bapal&u me|rc€dtakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadahr, ia berkata: Bapal&u menceritakan

kepadaku dari bapakq'a' dari Ibnu Abbas' tentang firman

Allah, "r$g+fir3|fi{} "Attah (Pemberi) calwva

m Dengan redalsi semisal dari Syamr bin Athiyah bin Abi hatim.dalam tafsirnya-

(gDTgeaCOO) pada tiga hadi[ yang bertainan. Assuyuthi dala11, Ad-Dur Al
nd., (6/tiS) deng3; UAzt yang-tengfap, dan menistatkalnVa kepada Abdu

Ui" ffr1ai} fUnu lt tvt rndzir, dm Ibnu Mardawaih dari Syamr bin Athiyyah.

'r Ibnu Abi Hatim dalam a8irnya(t2595).

I
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(kepada) langit dan bumi." Hingga firrnan Allalt
"seperti sebrnh lubang yang tak tembtu," dia

"Mirykahadalah lubang dinding di dalam tumah."m

Pendapat lainnya mengatakan bahwa mirykah adalah dada

seoragg mukmin. Mishbah adalah Al Qt['an dan keimanan,

sedangkan Zujajah adalah hatinya- Dan, yang b€rpendapat dernikian

adalah:

26198. AMul Ala bin washil menceritakan ke,padakq ia berkata:

Ubaiditlah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Jafar Ar-Razi memberitahukan kepada kauri dari Ar-

Rabi'DinAnas, dari 4bi AhyaL dari Ubay bin Ka'ab, tentang

aya4-8;;2A 'il:Lg.DiJi "Peru parraan cahava Atlah

adalah seperti sebtnh lubang yang tak tembus, yang di

dalamnya ada pelita besar," dia berkata' "Perumpamaan

oralrg-orang beriman yang telah diiadikan Al Qur'an dan

keimanan dalanr dadanya adalah sePerti gtisykah. Adapun
''* y-g dimaksud mirykah adalah dadanya. &(i'Yang di

dalamnya ada pelita besar'. lvfishbah adalah AI Qtn'an dan

keimanan yang telah dijadikan di dalam batiqa AU
''li(!r'Pdito itu di dalam kaca'. Kaca di sini adalah huti"yu-'i;ft$$f qV f.(li'(Dan) kaca in seakon-akan bintang

(yanS bercahaya) seperti mutiara, yang dinyalakan'.

Perumpamaan tentang cahaya yang bersinar adatah Al Qtn'an
dan keimanan, kedtranya s4erti bintang mutiara )tang

b€rsinar. Hfrifrufli 'Yang dinyalakon dengan

minyak dari pohon yang berkalvryo', banyak. Malsta

sesungguhryra dari mubarakah adalah keikhlasan hanya

kepada Allah sattr-satunya dalarn b€ribadah dan tidak

menyekutukan-Nya.

}95
b€rkat4

Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (82596).



#'1; fin$ 'lg'(artu) pohon zoitutt vang twtbuh

tidak di'sebefaf, Timb lseiuatu) dan ttdak pula di sebelah

Barat(nya),. Penrmpamaan hal itu adalah seperti pohon yang

berada di dalam pohon, hijau subrn, tidak terkena matahari

dalam keadaan apa purl saat terbit maupull tenggelam. Begiht

juga orang mukmin, apa pun yang menimpanya akan

mendapatkan balasannya sedaogkan dia telah diuji, akan

tetapi Allah telah menguatkannya Dia memiliki empat ciri,

yaitu: jika diberi dia bersyrhr, jika diuji dia bersabar, jika

menghukumi dia adil, dan jika berbicara dia benar. Di antara

banyakmanrrsiadiasepertioraqghidupyan,gbe'tjalandi
tengalr-tengah orang 

^un. 
'$ib33' 'Cahaya di atas calwya

(bertapis-tapis)'. Dia berg,lrak dengan lima cahaya: ucapan'

perbuatan" masuk, keluar dan kembalinya ke tempat tidur

menrpakan cahayanyapada Hari Kiamat di surga"m

26199. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berlcata: Yahya bin Al YoTd
menceritakan kgpadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ar-Rabi

bin Anas, dari Abu Aliyalr, dari I'Jbay big Ka'ab, ia berkata:

Misykah adalah dada orang mukmin' tpva "Yang di

dolannyaadopelitobestr,"maknrdnyaadalahAl
QlIr'an.n,

26200. Ia berkata: At Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepadaku dari ummu Ja'far, dari Ar-

Rabi, dari Abu Aliyah, dari Ubay bin tr(a'ab, dengan rcdaksi

semisal hadits Abdul A'la dari I'Ibaidillah-

26201. Ali me,lrceritakan kepadakq

menceritakan kePada kami,

berkata: Abu Ashitn

berkata: Muawilryah

a Ibnu Abu Hatim dalam b8irnya $n5%'2597)pada empa t€mPat yaog berbeda

dengan sattsmud.

" Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnya $n595A59q

ra

la

l

TdstuAth:Iffiui
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menc€dtakan kepadaku dari Ali, dri Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL 1ftS.rnSi "Perrorrp*raan cahaya Allah
adalah seperti sebuah lubang yolg tak tembus," ia berkata'

'?enlnpamaan petu{uk dalam hati orang-orang beriman

adalah sebagaimana minfk jernih yang hampir-hampir

menermgi sebelum disentuh api, dan jika telah disentuh api

maka akan bertambah sinarnya Begitu juga deirgan hati

orang berima& dia berbuat dengan petuqiuk-Nya sebelum

datangnya ihnr, daniika ilmu itu datang maka bertambahlah

hidayah dan itmunya. Sebagaimana perkataan Ibrahim

sebelum datang kepadanya pengetahuan tersebut, o-{t$ ,S'6

"Dia berkata, 'Inilah Tulanht'." (Qs. Al An'aam [6]: 76)

ketika dia melihat bintang, dengan tanpa da yang

memberitatnrkan bahwa bintang tersebut memiliki Tuhan.

Lalu ketika Allah memberitahulcannyq bahwa Dialah Tuhan

bintang tersebuL semakin Mambahlah hidayabnya'ns

26202. -]vfutammad bin Sa'ad menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaktl ia berkata: Bapakku menceritakan

llepadaktr dari bapaknyq 94Ibt Abbas, tentang ayxij'ifi-&Q i*S'4i b"WV+g:tr "Attah (Pemberi)

cahaya (kepada) langit don bwni. Perumpamaan cahaya

Allah adalah seperti sebuah lubang yong tak tembus, yong di
dalanwya ada pelita beso," ia b€f,kata, 'lKaum Yahudi

datang kqada Nabi SAW dan b€rkata, 'Bagaimana cahaya

Allah akan murni dengan tanpa langit?' Allah kemudian

me'mbuat pe$mpamaan bag cahayanyq maka Allatt
berfirman, -&W i*f.4i';r$tv#tfi,t

'' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(5D594) dengru ringkas, As-srlyuthi dalan A&
Do, Al Mernw (61197) dcngan lafrzhnya" dm menisbdlcannya kepada Ibnu Al
Mrmdzir dan Ibnu Abi Hetim, serta Al Baihsqi dalaaAsma'Ash-Shifa dari Ibnu
Abbas.
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'Allah (Pemberi) cahcya (kepfu) langit dan bumi'

Perumpamann cahoya allah, adalah seperti sebtnh lubang

yang tak tembus, yang di dalawtyo ada pelita besor''

M$kah adalah lubang tembok yang ada pelitanya. 9'{a$rtt)'prttto itu di dalom kaca'. Mishbah bermalma pelita

)rang adr di dalam kaca' yaitu psrumpamaan yang

dicontohkan oleh Allatr tentang ketaatan kepada-Nyq maka

Allah menamakan ketaatan-Nya dengan calral'a, kerrudian

menamakan berbagai macatn ketaaftzul.'nq

Fiman-Nys -ii,..I; rln$ lfit1ufri#u3';3- "Yots

dilOntakm dengm mir|ak doi pohon yqtg berkahnya, (yaiu) pohon

mifim yang ttmbtth fidak di sebelah Tinttr (sefldu) dsn tidak wla d
sebeldr Boatfttya)." tvtamranya adalalL pohon yang tidak akm

temaungi oleh bapngrn Timur danbapngm Barat, narnpak jelas. Itulah

minrk yang jendh . ]6'^-# I !13'.-r"i-$-3"fi"r*g ni@qn
(sqia) honpir-ha npir runoangi, walatpunfidokdisennh qL". 

.

Ma'mar berkata: Al Hasan berkata nBukan dari pohon duniq

tidak pula tumbuh di Barat dan tidak tumbuh di Timur."u

Pendapat lain mengatakan batrwa perumpamaan bagi seorang

mukmin, mishbah dan apa yang ada di datamnya adalatr se,perti

btioyq dat mirykah adalah seeerti rongga Dan, yaog berpendapat

demikian adalah:

26203. Al Qasim kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada 9*i, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid dan Ibnu Abbas, ia

berkat4 *Misbah dan apa yang ada di dalamnya seperti hati

seseorang yang beriman beserta isinya. Misbah seperti hati,

dan lubang dinding s4erti rongga

ffi lbnu Abi Ilatim dalam ta&irnya (812596 dan259).
m Abdrra-."qdalam taftirnya Ql 442).

,.:F1ll
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Ibnu Juraij berkata: Firman-Nya, 1fig nseperti sebttoh

tubang yang tak tembus," maksudnya adalab lubang yang

tidak ada jendelanya.

Ibnu Jtuaij berkata: Ibnu Abbas berkat4 "Maksud firman

Allab 'riit3|'Calwya di atas cahaya (bertapis'tapis)'

Pendapat tain mengatakan bahwa perumpamaan AI Qur'an
adalah hmi orang beriman.

Riurayat-riwayat yang meqielaskan hal tersebut adalah:

26204. Ya'qub menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Iliryah

menceritakan kepada l<ami dari Abi Bqiq dati Al flasan,

t€ntans firman AllalL i#S.rnb'd{V.rgStii'i{
"Allah @emberi) cahaya (kcpada) langtt don bumi.

Pertntpamaan cahaya Allah, odalah seperti sebuah lubang

yans tak tembus," ia berkata, "Makstdqla adalah seperti

i ruig"'tt$ tSS W'{gJiW A'g;U*(i "yang di

dalamnya ada petita beso. pelita iu ai dolam kaca (dan)

kaco itu seakan-akan bintang (yang bercahaya) seperti

mutiara."n

26205. Ygnus menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada lomi, i-a berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, "*|yWg;$t:tfr 3i'ifr "alloh
(Pemberi) cahaya (kepada) lanstt dm bwi. Perumpanaon

cahaya Allah," ia b€rkata, "Cabaya Al Qu'an yang

diturtrnkan kepada Rasul dan hamba-Nya' Penrmpamaan Al

Qur'an, i*r1$#-&$'l#t "Adatah seperti

n Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (8n597,2@3) p8rla dua hadits png berbeda

d€ngan safi sanad dari Ibnu Abbas.
m es.srynrtni dalam Ad-Dtm Al Mantstr (61199),menisbatrannya k€pada AM bin

Heid dari Al Hasan.
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sebuah lubang yang tak tembus, yang di dolamnya ada pelita

besar. Petita itu di dalam kaca." Kemudian dia membaca

hingga ayat" ,Urfr "Berlah." Ia berkata, "Ini merupakan

perumpamaan Al Qur'an yang menyinari dengan cahayanya"

mereka mengajarkannya dan mengamalkannya" dan dia tetap

seperti ittl, tidak berkgrang, Ini mertrpakan penrmPamaan

yang dicontohkan oleh Allah tentang cahaya-Nya'

Fiman Allah: ',i$$j"k, uYang minyabtya 6aia) hampir-

twmpir menerangi." Maksudnya adalah, cahaya bersinar dari minyak

ifi. Misykah yang ada sumbunya di dalam misbah, den mishbah

adalahpelita.*

26206. Muhaurmad bin BasSn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kQada kami dari Suffan, dari

Abi Ishaq, dari Said bin lyadh, ientang Allah, }ry
"seperti sebuah lubang yang tak tembus," dia berkata'

"Lubang yang terdapat dalarn dinding."r

26207. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada karni, ia berkata: Quratt

menceritakan kepada kami dari Athi1ryah, tentang firman

Allah, ifJS"Stputi sebuah lubang yang tak tembus," ia

berkata, *Ibnu Umar berkata, 'Msykatr adalah lubang dalam

dinding'."e

Pendapat lain mengatakan bahwa misykah adalah pelita. Dan,

yang berpendapat demikian adalah:

26208. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu Najih, dari

e Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(82594,26D)pada dua hadis yang berbeda.
rr lbnu Athiyah dalam Muhrrt Al Waiiz (4ll8r'.)-
il' Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani ,Al Qur'or Q1536).
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Mujahi4 tentang firman /Jllahb'i(if "seperti sebtnh

luborg y@rg tak tembus," dia berkata, "lvlakzudnya adalah

pelita, kemudian tiang tempat menggantungkan Pelita."*

26209. Al llarits menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hasan

me,lrceritakan kepada l@mi, ia berkata: Warqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid, tentang

ftman /Jllahr'ii:$ "seperti sebuah fubong yang tak

tembus,' ia berkata, "'Warna kuning yang ada di dalam

pelit&*
26210. Ishaq bin syahin menceritakan kepadakrl ia berkata: Khalid

bin Abdullah menceritakan kePada l@mi, dari Daud dari

seseoraog, dari Mujahid, ia b€rkata, "Misykah adalah

pelitL*
Pendapd lain mengatakan batrwa misykah adalah besi tempat

m€nggaffiDgkan pelita. Riwayat yang melrjelaskan hal tersebut

26211. Mlhammad bin At Mutsanna menceritakan kepada lcami, ia

bertata: Muhammad bin Al Mufadhal meirceritakan kepada

kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia

bertata Dard bin Abu Hind dari Simak, dari Mujahid, ia

bed(e, "Msykah adalah besi tempat menggantungkan

pelita'6

Pdapd yang paling tepat dalam penakrrilan ayat ittr adalah

yang mengeFkan bahwa itu merupakao perumpamaan )'ang

dicontohkan oleh Allah telrtang hati orang beriman Dia mengatakan

bahwa perumpamsan cahaya Allah yang menyinari hanrba-Nya

a Ibmr Abi Ildim dalam ta$inrya (82595).
a Mulahid dslam ta&irnya (hal. 493) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftimya

$rzses)-a Lhhaditsymglahr"u Ihr Abn Ildim dslrm taftinrya (tD595).



kepada jatan yang ltrtrs, yang diturunkan kqada merekq kerrudian

mereka mengimani dan membenarkan apa yang terkandung di

dalamnya, di dalam hati orang-orang beriman' adalah seperti misykah;

tiang petitayang terdapat di dalarn stunbu, dan ihl seperti lubang yang

terdapat di dalam dinding, yang tidak ada lubang tembusannya' yaitu

bagan dalam yaog terbuka dari atas, seperti lubang dalam temtok

yang tidak ada culahnYa 
b

Dia berkata lagi, "Maksud 
-Y*(i 

'Yang di dalamnya ada

pelita besar', adalah sirai, aan ettah menjadikan petita sebagai

p"r,r-p*^ bagi sesuatg yang ada di dalam hati seorang mukmin;

berupa At Qur'an dan ayat-ayafirya yang jelas'"

Dia berkatq ,'Maksud 
'l'*Creg'Pelita itu di dalam kaca

(dan) kacd, adalah pelita y*g Uouiu A dalam misykah, yang ada di

dalam lampu itu, seperti Al Qru'an, yaihr Al Qur an yang menyinari

hati seorang mulmin. Ke,mudian Allah membuat pgnrmpamaan,ha!

yang suci dari kekafiran dan keraguan di dalar[rya yang disinari

dengan catraya Al Qur'an dan diterangi oleh ayat-ay4@ya yang jelas

dan peringatan yang ada di dalamnya, seperti bintang yang menyinari

dengan jemih. Firrran-Nya' [)!t '*fo-', -y,.*ya adalah dada

seorang mukmin yang di dfu.oy" ?si'$fvY'Itu seakan-aknn

bintang (yang bercatuya) seperti mutiaro''"

Ahli qira,a, berbeda pendapat reltuog bacaan firman Allah,

Lj, Vtuy onias q ar t, Hiiumembacany " 
Z;' dlnean 

.memberi 
harakat

diamah pada hpnrf dal dan, meninggalkan hanaah. Sebagian ahli

qira'atBashrah dan Kufah membacanya t;'r dengan memberi harakat

trasrah pada huruf dal dfi hamzah. Sebagian ahli qira'at Kufatt

membacanya 4sidengan memberi lrarakat dhamah pada hgruf dal

dat hanuah.r, Seakan-akan yang memberi harakat dlammah pada

T$#ltdI.:Illelttrtr,;

- Nafi, Ibnu Iktsir,Ibnu Amir, dan Hafsh, membacanyq ?t$tr($W a"ogg^"o'

dhmmablrahunrf dat, men+asy di d-kan huruf ya' tanpa hanzah. Mengandung

-]
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huruf dat dan meninggalkan lwmzah mengalahkan maknanya qeperti

yang dikatakan oleh ahli takwil yang telah lrami riwayatkan' bahwa

kaca dengan kejernihannnya dan kebagUsannya seperti mutiara, dan

dia dinisbatlcan karena sifatnya.

Mereka yang membacanya dengan kasrahpada huruf dat dan

twraahmengartikannya batrwa kalimai itu mengikuti pola kata'g
dari kalimat '.-flfilt['r yakni, yang gip+ai untt$ melempar syetan,

yang terambil dari firman Allah, l+r.i-iir t1:bY$-g "Istrinya itu

dihindarkan dcri hutamaa " (Qs. An-Nur [24]: 8), yang berarti

menahan. Orang Arab menamakan bintang besar yang tidak diketahui

rurmanya dengan g;1t.fllt tanpa hlnrf lwmmh

Ahli bahasa tuab dari Bashrah mengatakan ultiitJt dengan

menyertakan hr:rlaf lamzah, dari kata orl$1.

Me,reka yang membacanya dengan memberi harakat dh'ammah

pada huruf dal dan lumzah;jika yang mereka maksud adalah t\iit,
seperti ;tliZ*, dari kata eitp kemudian membgri harakat tasydid

t<arendtanyatny a dhamnah.

dua makna: menisbatkannya kepada 9 karena sinar dan t€rangnya yang

berlebihan seperti mutiara. Hujjah mereka adalah hadits Rasulullah SAW,

"Konu akot melihat pendu&* Illiyyin di Tl{I|in seprti kmnu meliha birxang di
ufuk lotgit. Afu Bokfi serta [Jmo termas* doi mqeka, dm kcfutya bqoda
dalan kenihnatot" DemikianlalL sebagaimana t€rcmtum di dalam hadits. Atau

boleh juga berpola kabfa'ilan dari ryr yang bermakna terhalon& yakni, orang-

orang terhatang untuk melihatrya karena loutnya sinar. Huruf hanaah dtberi

haralot kosrah lalu diubah meqiadi ya' sebagaimana kaA &',rt, kemudian ya'

p€rtama dima$klon kepada ya' yfrE kedua. I{amzah dan Abu Bakar

membacanya dengan memberi hardet dlrailrah pada hunrf dal, dengan pola lcata

r$i. Riwayr dari Sibawaih dari Abu Al l(haththab ttf '€jt adalah sifat, adapun

yang termasuk isian adalatr 4rrtt Va"g artinya bunmg. Abu Amir dan Al Kasa'i

mdacarya dengan haralot kasrahpadajunrf dal (lihat Hujiah Al Qira'at, hhl.
499-500)
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Mereka yang meqiadikannya berharakat kasrah, berka:ta: u.p

sebagaimana firmanAllah, * #, U ctil. Si "Dan aht (sendiri)

sesunggulurya sudah merrcapai umur yang sangat tua." (Qs. Maryam

t19]: 8) dalam bentuk pola kata JF a*i l6a1at:9ie e:t-b, kemudian

mengalihkan sebagran dari dlwmmah-nya menjadi ftasrah, maka

dikatakao, 
-t+P, 

dan ini termastrk salah satu pendapat, dan jika tidak

maka aku tidak mengetahui bahwa qira'at tersebut benar, karena tidak

diketahui di dalam bahasa Arab pola ka,r- Jii. Sebagian orang Arab

berkata, "Itu sekadar lahn (gaya pengucapan). "8t

Bacaan yang paling tepat adalah Tj' a""g harakat dhammah

pada huruf dal tatpaharuah yang menisbafkannya kepada.tljt karena

daxnikianlah pendapat ahli takwil. Dan" telah kami sebutkan pendapat

mereka dengan dalildalilnya pada bab yang lalu.

Firman-Nya' 

";C.li 

uKac;u -utt"royu adalah dada seorang

mukmin-

Firman-Nya, (Y "S**on'afun " maksudnya adalah'sqggrd

kaca, dan itulah perump4maan dada seorang mukmin, seperti i$f iu

berpendapat bahwa itulah kejernihan, sinar, dan keindahannya. Dalarn

hal ini Allah menyifati hati orang yang jernih dari segala keraguan

tentang sebab-sebab keimanan pada Allah dan jauhnya hati mereka

dari segala kotoran dosa, seperti bintang yang menyerupai mutiara

dalam hal kejernihan" sfumr, dan keindahannya.

Mereka juga berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah,

,Ufr ifr n'ii|-L$ "Yang dtuyalakan densan minyak dari pohon

yang berkah." Sebagian ahli qira'ot Makkah, Madinafu, dan Bashratt

membacanya, ,jFJ"re tfl dengan huruf ta', mem-fathah-kannya,

met-taysdid huruf qaf,, dan'mem'fatlwh-kan huruf dal. Seakan-akan

a Ibnu Athiyah dalem Al Muhmu Al Waiiz (4llt4) dan Al Baghri Mm Al
Ma' alim At-Tomil (4 D03).
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merekairengartikan batrwa maknannya adalalt lampu itu dinyalakan

dari pohon yang berkah.

Mayoritas ahli qira'a, Madinah membacanya LJi- dengan

hnrtrf ya, meringankan bacaan hgruf qal dan me-r afa.Y,an htxuf dal,age

yang bermaha, lampu itu dinyalakan oleh penyalanya dari pohon,

dengan tidak menyebutkan pelakunya.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya 't-sidengan
memberi harakat dlwmmahpada htrruf rai meringankan huruf qal dan

me-rafa'-kan huruf dal, yatg artinya adalah, kaca itu dinyalakan oleh

penyalanya dari pohon yang banyak berkahnya, kemudian tidak

menyebutkan pelakunya. Dikatakan, rt:ii.

$ Ibnu Katsir dan Abu Amnr membacanya iiir aengan hunrf ra', men'fathabkan

hnnrf wau dan dal sebagailtl madhi, sedaoglcan/atl-nya 3U.jr yang maknanya

adalah, larrpu itu berada di dalam kaca dan lampu itu menyala

BoleY juga ,[F' untuk ..ffir karena bintang beyak disifati dengan menyala

lantaran banyaknya gerakan yang menyerupai api yang menyala.

Nafi', Ibnu Amr, dan Hafs membacanya tf, dengro met'dhanmahkan huruf

ya' dan dal.MercV,ayang membacanya dengan bacaan ini, seperti yang membaca

.ril, menjadikan fa'il dariai; maksudnya adalah mishbah dn zuiajah.

Al Kasai, Abu Bakar, rlan d1-|q3su'i membacanya.rly dengan huruf ta', serta

menjadikan rtiryr untuk zujajah, karena lebih cocok dengan susunan kalimat dan

kedekatannya, sehingga mereka menjadikannya khibar karena kedekatannya dari

dan setelahnya dari mishboh
Jika ada yang berkata, *Bagaimana mereka menyifati kaca itu dengan menyala,
sedangkan yang menyala itu adalah api?" Jawabannya addah, "Dibolehkan
menyifatiny4 karena tidak akan terjadi kesalahpahaman b4gi pendengar, dan

pendengar memahami makna yang dimaksud. Orang Arab terkadang
menisbatkan perbuatan terhadap sesuatu yang pada dasarnya tidak ada. li/raf il
itu memang terjadi kepada meraka, sebagaimana perkataan merekq 'ft Jt
(malam tidur) maka itu karena memang terjadi, sebagaimana firman Allah: ;r;i
ry:"il2glr 1313r aslinya Jjdtr adalah untuk angin tetapi dijadikan untuk lyflt

karena memang terjadi." Lihat Hujjah Al Qira'at (lnl.50o).



Sebagian abli qirah, Makkatr membacanya" il dengan

memberi harakat fathah pada hunrf ta', tasydid pada hunrf qr{, Y
harakat dlammahpada huruf dal, yangbermakna' ,:i* U z*A! f7i
yakni, kaca itu menyala dari pohon. Dua huruf ta' yarlg ada lalu

dihilangkan karena cgkup dengan adanya salah satu huruf ta'yang

tercanturr.

Bacaan-bacaan ini maknanya trarrpir berdekatan, meskipun

berlainan lafaztrnya, karena jika kaca itu Aisifati dengan S! atau (fil

J;ilj maka maknanya bisa dimengerti, yait,, dinyalakan lampu di

dalarnnya, akan tetapi menjadikan kfiabar tersebut sebagai sifatnya

lebih dekat maknanya dan lebih dekat dengan pematraman

pendengamYa.

'Jadi, dibenarkan membaca dengan salah satu dari kedua

bacaan tersebu! hanya saja bacaan yang lebih aku senangi adatatr 
-'tt5i

dengan memberi harakatfathah pada ta', tasydid pada huruf qaf, dan

mem-fattwh huruf dal yarlg berarti menyifati lampu itu mqnyalq

karena rirfr aa, srffir merupakan sifat dari lampu, bukan kaca.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, seperti misykah yang di

dalamnya terdapat l*p.r" lanrpu dari minyak pohon yang berkatr,

yaitu pohon zaitunyang tumbuh di Barat dan Timur'

Tentang perbedaan makna tersebut" telatr kami sebutkan

riwayahya pada bab yang lalu, dan akan karri sebutkan riwayat yang

behrm kaari sebutkan.

Sebagian ulama mengatakan bahwa pohon ini tumbuh tidak di

Barat dan tidak di Timur. Maksudnya, tidak tumbutr di Timur

sendiriansehinggatidakterkenamataharijikatenggelam,akantetapi
dia terkena matatrari jika waltu pagi di bagian yang menghadap

Timur, kemudian tidak akan terkena jika matahari tersebut telah

condong ke aratr Barat. Juga tidak juga tumbuh di Barat sendirian

sehingga akan terkena matahari pada waktu sore jika matahari

rdsfrArh:I\aM
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condong ke arah Barat" dan tidak akan terkena pada waktu pagi. Al€n
tetapi, dia tumbuh di Barat dan Timqr, yaitu matahari akan muncul

pada wakttr'pagi dan tenggelam, dan Panasnya matahari akan

mengenainya pada wa}tu pagi dan sore.

Mereka berkat4 "Jika demikian maka nkan lebih membuat

bagrrs minyaknya" Dan, yang berpendapat demikian adalah:

26212. Haoad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu At

Ahwash menceritakan kepada lami daqi Simalq dari llcimalL

tentang firman Allatr, F.j,{;rti$i;t "(Yaitu) pohon

zaitun yang tumbuh tidak di sebelah Timur (sesuatu) don

tidak pla di sebelah Barat(nya), " ia b€rkata' *Tidak ada

gunung atau lembah yang melindunginya dari matahari, jika

terbit dan jika tenggelam."2s

26213. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Harmi bin Imarah menceritakan kepada l<arli, ia berkata:

Snrbah menceritakan kepada lomi, ia berkata: Imaratl

memberitahtrkan kepeda kami dari Ilcimah, tentang firman

Allah, *;{; ri,;,$"nao* di sebelah Timttr (sesutu) dan

tidak puia di sebelah Bmat(nya)," ia berkata, "Maksrdnya
adalah pohon yang berada di tempa yang tidak terhalangi

dari rnatahari, baik pada waktu Grbit maupun tenggelarn."pr

26214. Al Qasim menaeritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada l€mi dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas dan

Mujahid berkata tentang ayat, *;,{; *n$ "rtaot dt

sebelah Timur (sesuatu) dan tidak pula di sebelah

BuatQrya)," keduanya berkata 'Itu adalah pohon yang ada

P lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(8D600).
Pt Abu-Ja'far An-Nuhas dalam-Ma'ani ll Qur'an (31537) dengan redaksi yang

s€rup8 dengannya

l_

dt

2r

2

r
2

2

2

2

tt---".-.f-



TdsirAdn{tui

di belahan guormg, yang terkena sinar matahari ketika terbit

dantenggelaul@

Pendapat lain mengatakan bahwa tidak dari Timur dan tidak

dari Barat. Daru yang berpendapat demikian adalah:

26215. Sulaiman bin AMul Jabar menceritakan kepadalnl ia

berkata: Muhammad bin Ash-Shult menceritakan kepada

kami, ia berkata: Abu Kadinah menceritakan kepada kaqi
dari Qabus, dari bapakny4 dari Ibnu Abbas, tentang aya! Y

*{; r};""Tidak di sebelah Timttr (sesuatu) dan tidak

pito at sebelah Barat(nyQ, " ia berkata' "Maksudnya adalah

pohon di tengah-tengah pohon, tidak dari Timur dan tidak

dari Barat"s

26216. Ygnus menceritakan ke,padakg, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu T.ulidbr.lflKar^

tentang firman AllalL $fr,{;'hn$ id "(Yaitu) p!.hon

zaitun yang tumbuh tidaf dt sebetah Timw (seswtu)'don

tidak puta di sebelah Barat(rryo)," ia berkata' "Maksudnya

adalah di sebetah kanan Syam, tidak dari Barat dan tidak dari

Timur."s

Pendapat lain mengatakan batrwa pohon ini bukan termasuk

pohon drmia Dan, yang berpendapat demikian adalah:

26217. Muhammad bin AMullah Bazi' menceritakan kepada kami, ia

berkata: Basyr bin Al Mufadhal menceritakan kepada kami,

ia berkata: Anf menceritakan kepada l<arrd dari Al Hasan,

tentang firman AllalL i*{; i?;r{ "Tidak di sebelah

Timur (seswn) dot tidak pula di sebelah Baratftrya)," ia

u Ibnu Katsir dalam tafsimya (101233).s Al Mawardi dEdamAz.,NukA wa Al uyun (41104) dengan sedikit perbedaan dari

Athiyah Al Aufi, dan Ibnu Al Jauzi dalamzadAl Masir (6143) dari Ibnu Abbas.
s Ibnu Katsir dalam tafsimya (101239)

-...' .- , --{:
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berkata, 'Demi Allah, jika pohon ini di brmi, maka pasi
akan terdapat di Barat atau Timur, akan tetapi itu merupakan

perumpamaan yang dicontohkan oleh Allah tentang cahaya-

Nyau*

26218. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

(Ibnu Al Haitsam) menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Auf
menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman

Allah, #,{;*nS,i,A "(Yaitu) pohon zaitrm yans
tumbuh tidak di sebelah Timur (sesutu) dott tidak pula di
sebelah Barat(nya)," ia berkata, "Makzudnya adalah, jika
pohon yang dinyalakan dengan minyak itu ada di bumi, maka

pasti akan ada di Barat dan di Timur, akan tetapi demi Allah,
pohon itu tidak ada di bumi. Itu mertrpakan perumpamaan

yang dicontol*an Allah tentang cahaya-Nya."2s

26219. Ya'qub menceritakan kepadakq ia berkata: Husyaim

menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf memberitahukan

!! kppada kami dari Al Hasan, tentang firman AllalL {; i#S
*j "fiao* di sebelah Timur $enntu) dan tidok puia di
sebelah Barat(nya,)" ia berkata, *Ini merupakan

perumpamaan yang dicontohkan Allah. Seandainya pohon ini
adadi bumi, makapasti adadi Timuratau di Barat."M

Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa itu
adalah pohon yang ada di Timur dan di Barat. Makna ayat adalah,

tidak di Timur yang terkena sinar matabari'ketika terbit pada waktu
pagi, dan bukan waktu sore, akan tetapi matahari terbit dan tenggelam

menghadapnya, maka dia adalah pohon yaug ada di Timur dan di
Barat.

'5 lbnu Abu Hatiin dalam tafsimya (8D601,2602), Al Mawardi dalam An-Nukat
waAl Uytn(4/105), dan IbnuAthiy)rah dalamll ltluhoro Al Wajiz (4/185).

N lbtd
M tbid
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Kami katakan bahwa pendapat itu lebih utama, l(ar€Nla Allah

telatr menyifati minyak yang menyalakan lampu ini dengan

kejernihannya dan mutunya, sehingga jika pohon tersebut ada di

Timgr dan di Barat, maka minyatcnya lebih bagrrs dan lebih bermuhr.

Fiman Allrh: litiqjlq uYang milrvabtva 6aia) hotnpir-

hampir menerangi." Maksudnya adalah, hampir saja minyak pohon

zaitun ini bersinar karenakejernihan dan sinamya yang bagus'

i,6f-*f $ "Walaupun tidak disentuh api:'Maksudnya

adalalL bagaimana jika disentuh api.

Maksud firman Allah, {4fri##ri- "Yang dinvalakan

dengan minyak doi polanyang berftah" adalalL Al Qur'an ini adalah

Kalamullah dan diturunkan dari sisi-Nya. Allah menjadikan

perumpamaan bahwa Al Qur'an dari sisi-Nya adalah

seperti perumpamaan lampu yang dinyalakan dari pohon yang penuh

berkah, sebagaimana diterangkan sifat-sifatnya dalam ayat ini.

Maksud firman Allall'.aAV;34 uYang minyaturya'(t oio)

lumpir-lumpir menerangi,u adalah, dalildalil Allah yang telah

diterangkan kepada hamba-Nya, harnpir-hampir saja terangnya yang

jelasnya menyinari orang-oralrg yagg berpikir dan melihatnya atau

bagi orang-oft1rg yang b€rpaling . \38'31 5t "Walaupun tidak

disentuh opi."

Ia berkata, "Meskipun Allah tidak menambabkan keterangan

dan kejelasannya dengan mengnrnkan AI Qgr'an ini kepada mereka,

yang uemperingatkan tentang keesaan-Nya, maka bagaimana jika

ditambatrkan kejelasaOnya dan keterangannya dengan ayat-ayat-Nya

atas ketoangan sebelumnya? Itulah keterangan dari Allatl dan cahaya

atas keterangan-N),a, serta cahaya yang telah diterangkan kepada

mereka dan dijelaskan sifat-sifatnya kepada me'reka sebelum

diturtrnkan."
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Fiman Allah: 3i&'ri'"Cahoya di atas cohaya (bertapis-

lapis)." Maksudnya uaufutt api di atas minyak ).ang h"qrfir-hampir

saja menyinari, meskipun tidak disenhrh api. Sebagimana dijelaskan

dalam riwayat berikut ini:

26220. Muhammad bin Amm menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semtranya dari

Ibnu Abi Najrlu dari Mujahi4 tentang ayal- 'i & 33
"Cahaya di atas cahaya (berlapis-lapis)," ia- berkata

"Maksudnya adalah api di x165 mittyak.'m

Abu Ja'far berkata: Menurutkq sebagaimana telatr aku

lotakan, ittr merupakan perumpamaao yang ada di dalam Al Qur'an.

Fiman Allah: )i & fi "Cahaya di atas cahaya (berlapis'

tapis) ldaksudnya adalall AI Qu'an ini menrpakan cahaya dari

Allah, yang ditunrnkan kepada hamba-Nya agar dengan Al Qur'an
tersebut mereka mendapatkan sinar. )|ifi "Di atas calwya (berlapis-

lapis)," atas huiiah dan dalil yang telah mereka dapatkan sebelum

turunnf Al Qtr'an, yang menunjukkan ketauhidan-Nya. Itulah

keterangan dari AllalL cahaya di atas keterangan, dan calraya yang

telah dijelaskan sifat-sifatnya kepada mereka dan telah mereka

dapatkan sebelum diturunkan.

Riwayat daiTaidbinAslam tentang hal tersebut adalatr:

26221. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watlab

memberitahukan kepada karni, ia berkata: Abdullah.bin Ayas

memberitatrukan kepadaku, ia berkata: Taid bin Aslam

berkata tentang firman Allah, )i & 33 "Cahoya di atas

u tr.tu.lahia
(812603).

dalam tafsirnya (hal a93) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
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cahaya (bertapis-tqls,),' ia b€rkata' "sebagian meiryinari

sebagianyang lain, yakni Al Qtr'an.nD

Fiman-Ny 
"r'rg;- 

rl a\/it1,s fi " att at memb imb rng frep &
cahoyo-Nya siapa yang Dia-kctwndad." Maksudnya adalab Allah

memberikan petunjuk kepada mereka yang mengiluti cahaya-Nya'

yaitu Al Qur'an" dari hamba-Nya yang dikehendaki.

Firman-Ny r. rl3+Ji'.itai13;;; 'Dan Allah mem,terbuat

perumpamoan-penmnpnrnaan bagt marutsia." Maksudnya adalalL

Allah telah membuat berbagai Perumpamaan bagr manusi4

sebagaimana perumpumaan yang Allah contohkan di dalam Al Qur'an

tentadg had seorang mgkmin yang menyerupai lampu yang berada di

dalam misybh dan semuaperumpamaanyang adadi dalaq ayat ini.

Firmen-Ny u i,-f,o 6, g-,':t$ -"Dan Altah Maha Mengetahui

segala sesuattt.,, Maksudnya adalah, Allah Yang Maha mengetahui

telatr membuat b€rbagai perumpamaan dari segala scsuatu' *!

;35vQ- 5 & i;r W- :-:b:fi '€3 6Xi l'5 *1. c

lit:.fr,jb$,5t e E{"-* #{Jr.,6f
Y${v -+Ill * &t q2 {'i,6!ri$fr W

$7s:6

M I 65.f$'.r# i i'-yft W t, l# tll'64-
@yqh

s et nagbswi &lam Ma,alim At-Toall @ng6; dcoge hfazh.yang semlsaUys,

dari lbnuZaid"
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"Bqtasbih l<erydo /,Jilah di nrosiid'masiid yorng tulah

diperintal*cm uit * dhwuliallvarrr dmr diseW nmwNya di
datar.rrya, pado walc/;l- pagi dsrJ walcu petrrrtg. Lakd'lali

ycpg ddak alaUit an oleh pmiagam. dcrJ tidak (pia) oleh

illrrlfuli dnimengingdti Nlnh, dnJ (dffi) nlrrr,diril<m

settrbalry63rrg, dor, (dcri) mmrhaymlcm zakat. Merelco tal<at

tnpd" suatu lwri yurg (di lrffi iai hnfi dm perrglihfrrrlt

,r*rliadi goncartg, Mqela mengerialwJ yolrllg demikirrl. iAt)

w1oryaAllahmentbcril<mbalasartl<epadf, nrrl.el<t(dmgarJ

balasm) yanglebihbaik dari a\a yang talorh nsela
Wat s., dur nQaya /.Jilah menunbahkmmi*Nyokepad,o

mqela Dart Nloh 'n,rln$eri rezekd l<eyadt siapa yorrJd

dilcehendatd,Nya tfiWabatas.n (Qs. An'Nuur l24k 36'38)

Takrvil firman Allah: i:;,1'6'LU'53 6':;t it *1. A

#{H#r*EWe5:Egoffi,"#*;{'ffi
@ ytrr ;+*K- i?{i;':;5'+tS e i:St @ert1o! kepada Attah

Ai niosjU-masjU yang telah diperinnhkan untuh dimuliakan dan

disebut nama-Nya di dalamnya, pada wahtu pagt dan waktu petang.

Lahi-Iahi yang tidak dilalaikan olch perniagaan dan tidak [pulal
oleh jual beti dari mengingati Allah, dan ldafil mcndirihan

sembahyang, dan fdariJ membayarkan zahot Mereha tahut kepada

suotu hart yang [di hari ituJ hati dan penglihatan meniadi goncang.

[Mereka mengerjakan yang demikian ituJ supayaAllah memberikon

balasan'kepada mereka [dengan batasanl yang tcbih baik dari apa

yang telah ncreka kerjahan, dan supaya Allah menambah harunia-

Nya hepada merehu Dan Allah memberi rezehi kepada siapa yang

dihe h en daki-Ny a tanp a b at as)

Maksud firman Allah, J36'S ,ti *i C "Di masiid-mqsiid

y ang te I ah dip e r intahkan untuidimuli akant,"' uaa*r +ggl ti Iifi
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{*Wr5.,'**W iiLg.ri,|t'.i{t$| "Allah (Pemberi) cahaya (kcpada)

t*Srt dan bumi. Perunponon catwya Allah adolah seperti sebtuh

lubang yotg tak tembu, Wg di datamnya ada pelita beso." *frQ
&o\X'6 "Di ,nasiid-rrrasiid yang telah diperintahkan untuk

Emuliakan " Sebagaimaoa dijelaskan dalam riwayat berilut ini:

26222. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kqada l<artri, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

"Misykah adalah yang di dalamnya ada sumbu sumbu yang di

dalamnya ada mishbah pla. Sedanekan mishbah 6 *Aa
'€36'31 'Di nasiid+nasiid yang telah diperintahkan untuk

[imuliakan'."N

Abu Ja'far berkatu Kemrmgkinan i,, adalah shilahd-i -ii,
sehingga malnaryra menjadi, dn mtshbah itlu dinyalakan dari pohon

yang penuh berkah di dalam rumah yang diperintahkan untuk

menyebut dan memuliakan nam&Nya Rumah-rumah tersebut adalah

-r-masjid-masjid.

Ahli tal$,il berbeda pe|ldapat tentang penakwilan ayat

tersebut. Sebagian mengarakan seeerti yang telatr 'l<ami katakan.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26223. Ibnu Hamid dan Nashr bin Abdurrahman Al Awadi

menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hakam

menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abu Khali{ dari

Abu Shalih, teNrang firman AltalL 86Xi "$*i.A 
uDi

masjid-masjid y@rg telah diperintahhan untuk dimuliakan"
ia berkata, "Maksudnsa adalah masjid-masjid."3or

il Tidak kami temukan hadib d€ngm smod daa redaksi seperti ini di antara

lit€ratur yang lrami miliki. Diriwayatkan dengan semisalnya dari Ashim bin
Mnhammad bin Ka'ab, ia bcrtata, "Misykar, adalah t€mpatnya sumbu dalart
l8q)u."
Ibnu Abu Hatim dalam ta8im1la (81595).

sr lbnu Abu Hatim dalam tafiim1la Gf2595) dan Ibnu KaBir dalam ta8irnya

Qor2a).
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26224. Ali menc€ritakan kepadaku, ia berkata: Abu shaleh

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Muawilryatt

me,lrceritakan k€eadalru dafi Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllatL &6ffit91#.;, "Di masiid-masiid vans

telah diperintfitkan tmtuk dimuliakan," ia berkata

"lvlaksudnya adalalL masjid-masjid yang diperintabkan untuk

diEulialGn dan dilarang melakukan, perbuatan sia-sia di

dalamnya.'m

26225. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakrl ia berkata:

Bapalku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapaldr.u menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,4

€i,6ffi5 *i"Di maslidlmasiid vang telah diperintahkan

tn* dimuliakm," dia berkata, "Maksudnya adalah semua

masjid yang dipakai rmtuk shalal baik masjid jami' maupun

5ang lainnya"ffi

2A26. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

me,lrceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najrh, dari Mujahid,

tentang ftman Allah, CiSXt ii *iA"Di masiid-masiid

yot g telah diperintahkdn untuk dimuliakon" dia berkata,

"Masjid-masjid yang dibangtrn. "3s

2A27. Al Harits menceritakan kepadakuo ia berkata: Al Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Warqa' menceritakan

kepada kami, semuanya dari Ibnu Abi Najih' dari Mujahid,

dengan redaksi semisalnYa

,, Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D6M), Al Mawardi dEdlam An-Nukat wa Al
UW, @ttff), den Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toruil (4D06)'

3* tidat kami t€mul@r isnad midalam literatuir lcani.
3s MuSahid dalam ta8irnya (hat. 493).
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26228. Al Qasim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia ber*ata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan redaksi

semisalnya

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitatlrkan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan' tentang

firman Allah, '86'61'o$*AA "D-i masiid-masiid yang

telah diperintdfu,m tmtuk dimuliakan,n dia berkat4

"Maksudnya adalah masjid-masjid.n3o5

26229.

26230. Dia berkata: Ma'mar memberitatrukan kepada kami dari Abi

Ishaq, dari Amru bin Maimun, ia berkata: Alu mendapati

para sahabat Rasulullah, dan mereka berkata" *Maksud daxi

rtmoh-rmuh Allah adalah masjid-masjid. Sunggult, hak 
.

Allah rmtuk memuliakan siapa sajayang menguqirurgi-Nya di

dalam nrmah-Nya."36 -''..

26231. Ibnu Hamid menceritakan kepada l<gmi, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami darr Salim bin Umar,

tentang firman Allalr €j.;1XtiS*}.A. "Di mosiid-masiid

yang telah diperintahkan untuk dimuliakan," dia berkata,

"Makzudnya adalah masjid-masjid.'3o7

26232. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allab 86Xt ti *1.A "Di masjid-masiid

36 Abdnrrazzaq dalam taftirnya Q1442) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (12D58).
36 Ath-Thabrani dalarmAl Kabir (l/385), Abdurrazzaq dalam tafsirnya Q1442), dn

Al Qurthubi dalam'a8inrya Q2n5q.
30 Tidah kami temukan hadits dengtrn sttad dari Salim bin Umar bin Ibnu Zaid.

Lihl densan lafrzbnya dri selain keduanya di dslam hadits yang tclah lalu.

,,_
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yot g telah diperintahkan untuk dimuliakon " dia berkat4

"lUaksudnya adalah masjid-masjid."3$ .

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudof adalah semua

nrmah. Daq yang berpendapat demikian adalah:

26233. Ibnu Hamid d4n Nashr bin AMurrabman Al Awadi

menceritakan kepada l€mi, keduanya berkata: Hakam bin

Salam menceritakan kepada kami dari Ismail bin Abi Khalid,

dari Ikimah, tentang aya! 't;.jt[Xt ti *fia "Di masiid-

masjid ydng telah diperintalfikm wrtuk dimuliakon"" dia

b€rkat4 "Maksudnya adalah semua nrmah."s

Kami memilih pendapat tersebut, kareoa ada firman Allah,

e\$'-,i4#536."-@ar$i;;3Jiru,ri5'Gs-rrt7-:L1b
fia; "Dan tiebut nama-Nya di dalomya, fu wafuu pagt don

wahu petong laki-laki yang tidak dilaloikan oleh perniagaon dan

tidak (pula) oleh jual beli dmi me:ngingati'Allah yang menrmjukkan

bahura maksudnya adalah rumah-rumah yang dibangrm unttrk shalat.

Oleh sebab itu, di sini kami l@takan masjid-masjid.

Ahli tal$,il berbeda pendapat berkenaan dengan penalauilan

firman Allah, '&6616i1 . seuugian mengatakan bahwa maftzudnya

adalah yang diperintahkan Allah untrk membangunnya Dan, yang

berpendapat de,mikian adalah:

26234. Muhammad bin Amru menceritakan kepadahr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan melrceritakan kepada karni, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujahi{ tentang ayaL 6'fii5*1.C

SilrahAn l{r,rrr

'u lbid
3D Ibnu Abu Itrmim dnlam tafsirnya (&nffir, N Mawardi dalrrm A*Mt*at wa Al

Uyn (41 lM), dan Al Q,urthubi dalam tafsirnya Q2n6r.

I
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'r# "Di masiid-masiid yang telah diperintahkon untuk

itmuliakan" dia berkata, "Maksudnya adalah dibangun"'3 r0

26235. Al Qasim menceritakqn kepada lQmi, ia berkata: Al Husain

menceritalen kepada lGmi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalcu dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan redaksi

semisalnya

Pendapat lain mengatakan bahwa maksudnya adalah, yang

diperintahkan Allah untuk mengagungkannya. Riwayat yang

menjelaskan hal tersebw adalah:

26236. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada ka6i, ia berkata:

Abdunazzaq memberitatnrkan kepada karni, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, tentang

firman AllalL'ij,6fiii{ *i }"Di masiid-ntosiid vang

telah diperintaFkan untuk dimuliakan," dia berkata,

"Maksudnya adalab yang diperintahkan untuk

mengagrrngkannya dengan berdzikir di dalamnya"3rr -"'

Di antara dua pendapat tersebut, ymg paling tepat menunrtku

adalah yang dikatakan oleh Mujahid, batrwa maknanf yaittr, Allah

memerintahkan agar meninggikan bangrrnan" sebagaimana firman

Allah, r+;ir it4 t?t:t\'ettl'ei\p"Dan (ingatlah), tutika lbrahim

meninggikan (membina) dasar-dasar Baitullah-" (9t. Al Baqarah [2]:

127) Juga karena inilah kebanyakan makna C.$t yang berkaitan

dengan rumatr dan bangunan.

Fiman-Nya: bfq.H$ "Dan disebut nona-Nya di

dalamnya.,' Maksudnya adalalL Allah memerintahkan hamba-Nya

untuk menyebut nama Allah di dalamnya Ada yang me'ngatakan

3" MuSahid dalam tafsirnya (hal. 493).
3tt Abdunazzaq dalam afsirnya Q/442) dan Al Mawardi dalaa A*Nukat wa Al

Uw(4tt06).

flrl
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bahwa m*sudnya adalah memerintattkan mereka untuk membaca Al

Qur.an di dalamnya. Daru yang berpendapat demikian adalah:

26237. Ali menceritakan kepadahl ia berkata: AMullah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Mnawiyyah

menceritaftan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Allali berfirman, fgA.?S "Dan disebut ruma-Nya di

dolamnya," maksudnya adalah 4gar kitab Allah dibaca di

dalamnya."'

Pendapat ini maknanya mendekati makna yang telah kami

katakan, karena membaca A1 Qur'an termasuk dari makna berdzikir'

Hanya sajq yang kami katakan lebih jelas maknanya di antara dua

makna tersebut, sehingga kami memilih pendapat tersebut.

Fiman-Nya: {r',8, n,a[$ IE,.r@ 4;96 !"1du,V li U3-
fi 5) eE ,,Bertasbih *cpadi iUan pada wabu pagi don wa6u

;rr-og. tiAlon yang tidak ditalaikan oleh perniagaan dan tidak

(pulo) .olehiul beli dari mengingati Allah"

Ahli qira'at berbeda pendapat tentang lafazh 5.:G3-

"Bertosbih kepada Allah." Mayoritas Ni qira'at membacanya 1l'd;3-

dengan me,mberi harakat dhammah pafu huruf ya' dan haralot

kasrohpada hunrf ba', yangbermakna, didalamnya terdapat laki-laki

yang shalatkepada-Nya. Lalu menjadikan {3-seb*uli'il da;, Jq}t
dan sebagai hhabar mereka, dan yang medadikannya marfu' adalah

Js],t
Ashim dan Ibnu Amir membacanya {U;-dengan memberi

harakat dhammah pada hnrf ya' sefiahatakatfatlah pada huruf ba',

dan, fa, il-nyatidak disebutkan, kemudian me-r afa' -kan JG:li| dengan

ktwbo kedua yang tersembtrnyi. Seakan-akan keduanya mengartikan,

menyebut narna Allah di nlnah-rumatr yang diperintahkan oleh Allalt

3r2 Ibnu AbuHatim dalam tafsirnya(8D606).

I



untuk meNfnggikan, mak4 laki-laki itu Masbih, kemudian dra mwfu'

JEjt dengan dhaDrir dalem fa'il tersebut 3t3

Di antara dua qira'at tersebut yang te,pat adalah qira'at yatg

memberi harakat kosrah pada h1ruf ba', dat mer{adikannya sebagai

firtabar datf itbad .J6.?1. Sedangkan sebab Jl-ii}t dibaca marfu'

adalah karena dh,omir yang tersembunyi dalamli'il, sebab jika lafazh

itu dijadikan llwbu dari lafazn s.'-?t maka tidak akan sempunra

kecnati dengan lafazh Q-56-Sedangkan jika menjadi khabarnya

tanpa lafazh tersebgg mn32 E*juni sempurna, sehingga tidak ada

alasan r:ntuk menjnrlikan lafaz/n Susselain tfiabar dari J6.1'.

Fiman Allah: $r$V itJd1.q.{UA "Bertasbih kepato

Attah pada wawtt pagt dan wabu petang" Maksrdnya adalah, laki-

laki yang shalat di dalam nrmah-rumah Allah pada waktu pagl dan

sore.

Penjelasan yang kami sebutkan sesuai dengan penjelasan ahti

Tds,trltd,.:Il'[l[tr[i*

talcwil lainq'a' dan yang berpendapat demikian adalah:

26238. Ali bin Al Hasan Al Uzdi menceritakan kepadakq ia berkata:

Al Mua'fi bin Umran menceritakan kepadaku dari Su&ao,

dari Imar Ad-Duhni, dari said bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata, 'setiap tasbih di dalam Al Qur'an yang dimaksud

adalah shalat"3rl

26239. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawilryah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari I-bnu Abbas, dia

berkata: Firman Allah 4C$b ;iifu,q.:I& "Bertasbih

3r3 1g"r, Amir dan Abu Bakar membaca deng;aa fAhah pada htrnrf Da' dimana

pelakunya tidak disebuttoD, dn iu mainr berkedudukan sebagai pelalg

kemudian menaftirlcan orang yang bertasbih, yaitu rlt'..r
3rf Al Mawardi ddam A*Nutcat wa Al tJw, Qr207) dan Ibnu Katsir dalam

ta&irnya (E1249).
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kepada Atlah Pado waku pagi dan wahu Wtang." Dia

b€rkata, "shalat di dalamnya setiap pag darl petang."

Maksud dari .shalat di waHu pagi adalah shalat Subub,

sedangkan shalat pada wawu petang adalah shalat Ashar.

Kedua shalat tersebut adatah pertama kali shalat yang

diwajibkan oleh Allah, maka Allah senang menyebut

keduanya dan lebih senang disebut nama-Nya dengan kedua

ibadah tersebut."3r5

26240. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kepada kami dari Al Hasan, tentang

av,1- Jr.r@ $7sv jtrrL,q.'iu;- "Bertasbih kcpada

AAah paila waWu pagi dan wafiu petang. Laki-laki," ia

b€rkat4 "Maksudnya adalab Allah memerintahkan untuk

membangrrn" agar shalat di dalamnya pada waktu pagt dan

petang."3t5

26247": Aku diberitahu dari Al Husaiq dia berkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata tentang firman Allalu jtrfL,q.{U$-
$2gt "Bertasbih trepada Allah pada waWu pagi din w-abu

petang" ia berkata, 'Maksudnya adalah shalat yang

diwajibkan.'3t?

Firman-Nya: fi 5 e E{t';8,6!,$Sfr "LakiJaki wyts
tidak dilalaikan oleh perniagaai dan tido{ (puta) oleh iuat beli dari

mengingati Allah." Maksudnya adalalx, laki-laki yang shalat di dalam

masjid yang telah diperintahkan oleh Allah untuk membangtrnnya.

Mereka tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual-beli dali berdzikir

,t5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (8n606),Al Baghawi dala5 Ma'alim At-Taruil
(4207),dan IbnuAthiyyah dalamAl Mrturo Al Waiiz(41186).

3t6 Tafstr Abdurrazaq Qluz).
3r7 Al Baghawi da/lam Ma'alim At-Taruil (4D07) trya sonad, dia berkata, :'AhIi

talcwil mengatalcan bahwa maksud ayat ini adalah shalat wajib."

ii
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kqada Allah dan menegakkan shalat. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat-riwayat berikut ini:

26242. Ibnu Basysyr menceritakan kQada kami, ia berkata:

Mghammad bin Ja'frr menceritakan kepada l13mi, ia berkata:

syubah me,lrceritakan kepada l(ami dari said bin Abi Al

I{asan, dari seorang laki-laki yang dia !up1gp1nVQ tentang

;xY,fiv",1#rt8;ffi r'{;:.f ,w:-
Ayah dt -masitd-i,iiiid yang telah diperintahkon untuk

dinruliakan dan disebut noma-Nya di dalamnya, pada wabu

pagt fui wafiu petmg. Inw-laki yang tidak dilalaikon oleh

perniagaot d0, tid& (pula) oleh iual-beli dori mengingati

Allah" Hingga firman Allah, 3tfryf "Yang mempunyai

penglilntan" Dia berkat4 "Mereka adalah kaum yang

bergelut dengan perdagangan dan jual beli, rlalnun hal itu

tidak melalaikan mereka dari dzikir kepada Allah''r3rt \
26243. Al Qasim menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Al Hdsain

menceritakan k€pada kami, ia berkata: Jas'far bin sutaiman

menceritakan kepada l(ami dali Amru bin Dinar, dari Salim

bin Auullalt bahwa dia melihat satu kaum dalam pasar

meninggalkan perdagangan mereka untuk shalat. Mereka

adalah orang-oran! yang disebutkan dalam Kitab-Nya' E{t
$r5)& "D*, tidak (ptla) oleh iuol beli dari mengingati

Allah'Bre

2624. Dia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia

berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari sayar, dari

seseorarrg yang memberitahukao kepzdanya, dali Ibnu

Mas\r4 dengan rcdaksi semisalnYa

trr Ihnu Atu Ilatim dalem ta&imya (t2608).
3te Ib u Abi lldim dala'n ta&irrya (8260E dan 2609)-

I ' Gl
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26245. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada ka6i, ia berkata:

Ilasyim menceritakan kepada kami dari Sayar, dia berkata:

Aku diberitahu dari Ibnu Mas'ud bahwa dia melihat sahr

kaum di pasar ketika diseru untuk shala[ mereka segera

meningga[Gn perdagangan mereka dan bangkit rmtuk shalat.

Mereka adalah orang-orang yang telah disebutlan oleh Allah

daram kitab-Nya, fi 5),, E{;-{ft;jE{ Jf, "IaH-taH
y6t g tidak dilalaikan oleh perniagaon dim ttdak (pula) oleh

jual beli dryi mengingati Allah'M

-- Pendapat lain mengatakan bahwa maksud firman AllalL E{t
fi 5) $ "naa* @uta) oleh iual beli doi mengingati Atlah" a(Elah

shalat wajib yang telah ditetapkan kepada mereka Riwayat yang

menjelaskan hal tersebut adalah:

26246. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Muawilyatt

menceritakan kepadaku dari Ali,- dari Ibnu Abbas, tentang
.- ayar fifle'A{tr{4;iii:I3r., "I^akijaki yans tidak

dilalaikan oleh perniagaafi don tidak (Wla) oleh iul beli

doi mengingati Allah," dia berkata, "Maksudnya adalah dari

shalat wajib.'32r

x'imen-Nya:'ril3ir6b . "(Dtri) mendirikon sembahyang."

Makzudnya adalab juga tidak melalaikan mereka dari shalat tepat

waktu dan batasan-batasannya

Penjelasan kami sesuai dengan pelrjelasan ahli talc\ilil yang

menyebutkan riwiyat-riwayat berilart ini:

'm Ibnu Athi),yah dalam Al Muhoro Al Waiiz @llSO, As-suyuthi dalam Ad-Dun
At M@lrslr. (6D08), menisbatkannya kepada Said bin Manshur, serta Ath-
Thabari danAl Baihaqi dalamlsy-Sla'b Al Imot

32r Ibnu Abu llatim dahd taftirnya (E/260t)
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26247. Muhanrmad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia

berkata: Mulrammad menceritakan kepada l(ami dari Aut
dari said bin Abi Al Hasan" dari seorang lald-laki yang Auf

lupa namanya, tentang ayat, 'i[5t[q"@ul mendirikan

sembalryang" dia berkat4 "Maksrrilnya adalalL mereka

berdiri untuk menegakkan shalat pada wakturya'"'z

Jika ada yang berkata, "Bukankah firman Allab 1i$t,iy
'(Dari) mendirikan sembahyangl adalah bextuk masdhar dali

perkataan c,iifi" Jawabannya adalah, "Ya'"

Jika ada 1ang b€rtm)'A'tsukankah b€trtuk mmsdho'nyaziS1,

sebagaimana mashdo d1gli c.irj( aaaUn a$1J9" Jawabanqra adalah,

uYa'

Jika ada yang bertany4 "Lalu, bagaiTlna Allah berfirrran,

'ry5i.$atar**boieh Afcatafcan, ri6t s 'if?" Jawabannya adalah,

,Tidak. -Ak- 
tetapi, aku me,lnboletrkan,'hanya saja aku lebih memilih

'rit$"trb

Jika ada yang bertanya, "Apa alasanmu membolehkannya?"

Jawabannya adalah, 'Jika dif alaa*a" masdha., maka huktrmnya

-""irAi7'iit, ,.tugui--u i*\;--{Srbt 5$6ty Lllyi lrUif, akan tetapi

ketika hunrf rryaz dari .*if diberi [*ut ut szhua kemudian dihapuskan

karena bertemu dengan huruf mim yarrg di-suhn, mereka menjadikan

bentuk mashdar seperti itq karena datangnya wau suhtn sebelum

huruf alif-nya wazn ifal dalam keadaan suhtn, sebagaimana mereka

memperlalorkannya dalam perkataan a4 ^tS't a*'a-t: 'Iifi, karena

hilangnya hgnrf rryaz pada awalnya. Mereka kemudian menjadikannya

dalam setiap lafazh yang bera}fiiran ha', ketila lafazhirE)t 4i-45641-

kan kepada shalat. Mereka menghilangkan tambatran yang telah

mereka tambahkan, yaitu yang berakhban ha'karena sesuatr yang di-

32 Ibnu Abu H*im dalam ta&imya (812608) dengan.sedikit perUeaaan pada

lafrzhnya
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3a Yaitu Fadhl bin Abbas bin Abdul Muthalib, anak pamanNabi SAW.
3u Ibnu Abi llatim dalam a8imya $n609).

kasrah dan yang memhri harakat kasrah pada huruf seperti sattr

hnruf, maka mercka tidak memakai mudhaf ilaihi dari huruf
tambahan Sebagian mereka mengatakan yang semisal dengan itu.'a

Fimen-Nya: '1flf$ "Dan (fui) memboyarkan zakat."

lvlaknanya adalab mengikhlaskan segala ketaatan kepada Allah. Dan,

yang berpendapat demikian adalatr:

26248. Ali menceritalan kepadakq ia berkata: Abdullah menceritakan

kepada kasli, ia berkata: Mtrawigratr mencerrja]<an kepadal$

dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allab iti'."1r t;J.?t
iSTt t$2 "Oor dirikanlah sltolot, ttntoikmlah zakd." (Qs. Al
Baqarah pl a\|e/i'tU-tg i/sll';\ttfi: "Dan ia merywuh

ahlbrya utuk bersembahyang dan memmaikm zakat." (Qs.

I\,Iarrm [19]: 5s) ,L/ibil'-Ji1 r;r-:oyty "Dot Dia

nenerintahknt kerydafu @endbikon) , :l*!q . g
zakat." (Qs.Ivlaryam [19]:31) i5lli fUt Jlai IJli

fil *;lb'&'e'it'rt;i2 "Sefirorya tidoWat koena krunia
*Allah dan rahmat-Irlya l@poda kmru sekaliot, niscaya tidak

seorwrg pm doi kontu bersih (doi perbuaoryerbwtot kcji

dot mungkm itu) selmu-lCInqt)n." (Qs. An-Nutn pal: 2l)
i'&';t rfi'u ttbi "Dan rasa betas kasihot 1wry mendatam doi
sisi l(stti dm kesrcim (dor dosa)." (Qs. Itdaryam [9]: 13)

Serta ayat semisal di dalam Al Qtn'an Dia berkata "lvlaksud
lafazh Alfjt aaaan ketaatan kepada Allah dan ikhlas."3u

Firman-Ny"r @ ytllS -1i$l * :J* f;;-'"j'6- " Mereka

tahtt kcpado suatu lnri yang (di htari itu) hoti dan penglihatan

menjadi goncang." Maksudnya adalall mereka takut saat hari hati

bergoncang karena keresatrannya,_ antara harapan untuk selamat dan

kehati-hatian agar selamat. IAVV "Dan penglilatan," serla aril:
maqakah mereka akan diambil, dari golongan kanan atau dari
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golongan kiri? DaIi manakah akan diberikan kitab mereka dari arah

kanan atau kiri? Itulah Hari Kialnat. Sebagaimana dijelaskan dalam

riwayat berilart ini:

26249. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitatlrkan kepada karni, ia berkata: Affiullah bin Ayas

merrberitatrukan kepadaku, ia berkata: Taid bin Aslam

berkata tentang firman Allah, 'i36Xii *3.A "Di masiid-

masiid yang telah diperinta!1tn untuk dimuliakan" Hingga

firman alL n<iV-+fi1;+{u;lCi "sttatu troi vang
(di hari itu) lrati dan penglihatan meniadi goncang'" Dia

b€rkata, "Ivlakzudnya adatah Hari Kiamat.u3r

Fiman-Nya: Wlt'#frfr tr"#- "(Merekn mengerjakan

yang demiHan itu) sttpoya Atlah memberikan balasan kcpada mereka

(dengan balosan) yang lebih baik" Maksudnya adalalL apa yang telah

mereka perbuat. Yakni, mereka tidak terlalaikan oleh perdagangan

dari ber&ikir kepada Allatl, menega}lkan shalat, menunaikal-zakat,

dan menaati Tuhan merek4 karena takut akan adzabnya pada Hari

Kiamat dan agar Allah memberikan pahala kepada mereka pada Hari

Kiamat dengan sebaik-baik pahala karena perbuatan mereka [Dan

menambatr balasan mereka karena perbuatan mereka yang baik],3r

yang mereka lakukan di dunia, karena karunia-Nya, dan yang telah

dikaruniakan dari sisi-Nya dengan apa yang dia cintai dali

kemurahan-Nya kepada mereka.

Fiman-Nya: rAi|-${i-fr{$ "Allah memberi rezef kcPdo

siapa yang dikchendoki-Nya tanpa batas." Maksudnya adalah, Allah

memberikan kanmia-Nya kepada siapa saja yang dikehendaki de'ngan

amalan" yang tidak semestinya berhak mendapatkannya" yang behrm

'B lbid
3x Ungkapan ini tenrlang kembali dalam manuskrip, naka tidak perlu

mengulangnya
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mencapai derajat ketaatan kepada-Nya, dengan tanpa perhitungan

terhadap apa yang Dia berikan kepadanya

ooc

5iiG5A1'G#, #'#tfuIiiE
U; fo&kW *; i'.'4'ifr '.,:i W | 4 i f 11

@ytzii
' "Dart or(mg-ofimg l<afa afial. and nqelu adalah tals,ona

ftamoreuw di tmah yang ildnr, yong dirrarrrdka air oleh

orang-ormtg ydrJg dahasa, tctapibilr diddmghYya ait ifii
dia ddak nend*pathvta ses,ulttt apa pun. Dan didapatinya

(lnrrlt{lur) Nlah di sisinycr, lalu Nlah mefierilcarrt
l<epadnryyapahiturgan anal.dnal ilengm c.il;ltp darr Nlah

(Qs. An Nuur l}4lz 39)

Talrwir lirman Allah: 'r{l- 'rt;1,- J;{'Ai}lfiibbig
h;{157:+r3j r',+'ifr:{.o6tiii; i'ri1 6Lt{ iri i(jJf,fr

@ 
"fii 

(Don orang+rmg tufn arnol4rrrul mereht odolat, lohsana

fdttttoryana di toilah yang dolar, yang disongka ab oleh orangarong
yarrg ddtogo, tdqi bila difutanginya ab itu dia tidak mendapatinya

squdu qa prol Don didapatinya lkaaqul Alhl, di sisinya, lolu

Attttt nuruberifun kepodwrya perhittugan ornolantol dangan cuhrry

dan Alloh oddol, sangat cqd perhilwtgon-Nya)

Ini adalah perumpamaan amalan orang kafir. Barangsiapa

menentang ketauhidan Allah dan mendustakan apa yang datang dari
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kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyab dari Ubay

bin I(a'ab, d€ngan rcdalsi semisalnya-

26261. Yrmus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu wahab

memberitahukan kepada l€mi, ia berkata: [bnu Zaid berkata

telilans firman All"lt # ;t'4 # iC r{sJKj
l! "^ltott seperti gelap'gulita di lautan ydng dalam, yang

Aitiprrti oleh ombak, yang di atasnya ombak (Wla)." Hingga

firman Allalt,t#',6 W. E fre " Gelap-gulita yang tindih-

bertindih" ia berkata, uKejelekan di atas kejelekan yang

lain.tts

x'irman-Nya: '6;- K J fi4 '6 $1 "Apabila dia

mengeluukan torganrrya, tiadalah dia dapat nelihatnya"

tvtatsuanya adalab jika dia mengeluarkan tangannya dan melihatnya

dalam kegelapan, maka dia tidak dapat melihatnya.

Jika adayang berkat4 "Bagaimana dil@tal€o, W-<, J Ut^
keadaan sangat gelap, sebagaimana telah diterangkao, s€dangkan

dimaklumi bahwa perkataan seseorang, u-96 ,slf'til't menunjukkan

dia bisa melihatq,a set€lah bersusatr payah dan bersungguh-sunggtrh,

dan itu prm bukan dalam keadaan gelap yang amat sangat, seperti

yang dijelaskan dalam firman Allah, seorang yang mengeluarkan

tangannya tidak dapat melihatnya, maka bagaimanakah jika dalam

yang sangat gelap tersebut?'

Jawabannya adalah: Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang

akan kami sebutkan, kemudian akan kami paparkan yang benar dalarn

hal ini.

. Pertarna: makna ayat tersebut adalalL jika dia mengeluarkan

tangannya maka dia tidak dapat melihatnyq yakni tidak tatru dari

rrana dia melihatnya Derlgan demrkian, ayat tersebut sifatnya

muqaddam tapi bermakna ta'Hir, sehingga makna ayat tersebut yaitu,

3s lbnu Abi llatim dalam taftinrya(8?612).
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Jika ada ),ang berkatq "Bagaimana dikatakan, j fe6$*
WtQ,Tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak mendopattuya

sesuatu apo pgn', jika fatamorgana tidak dianggap sespatu? Apakah

yaog dimaksud dlamir ha'padafirman 3{1$y'
Jawabannya adalalL *Ihr.adalah sesuatu yang dilihat dari jauh,

seperti kabut dan debu yang kelihatan tebal, dan jil52 seseorahg

mendekatinya maka kelihatan tipis dan menjadi seperti udara. Atau

bisa jadi maknanr adalalL sehingga ketika dia sampai di tempat

fataurorgana, ia tidak mendapat sesuatu pada fatamorgana itu. Jika

demikian" maka cuktrp dengan menyebutkan .7r....-1Jt tanpa

menyebutkan temPat."

Firman-Ny ", 
,aC,{t'r*;'3$ 'o* Altah adotah sangat cepat

perhitungan-Nya., Mafzudnyi-ua4aU Ahh Maha cepat perhitungan-

Nya, karena Allah tidak membutuhkan jari-jari tangan atau ingatan

untuk menghitungnyq akan tetapi Dia }vlaha mengetahui semua itu

sebelpm hamba-Nya mengerjakan atau setelah mengerjakannya.
'r-
iEnjetasan kami sesuai dengan pendapat ahli taloilil lainnya'

dan yang berpendapat demikian adalah:

26250. AMul Ala bin Washil menceritakan kepadalcn, ia berkata:

ubaidiuah bin Musa menceritakan kePada lomi, ia berkata:

Abu Ja'far Ar-Razi memberitahukan kepada kami dari Ar-

Rabi bin Anas, dari Abu Aliyalu dari Ubai bin Ka'ab, ia

berkata: Kemudian Dia membuat perumpamaan yang laiq

#" ##W?$g"Dan orans-orans kofir amat-

amat merehn adatah laksana fuanorgana di tanah yang

dotor.". Dia berkata, "Begifir juga dengan orang kafir, ia

didatangkan pada Hari Kiamat dalam kondisi menyangka

memiliki kebaikan di sisi AllalL padahal dia tidak
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mendapatkannya, maka Allah memasukkannya ke dalam

ne,raka'33

26251. Al Qasim menceritakan ke,pada l@mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@ni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyah, dari IJbay

bin I(a'ab, dengan redaksi semisalnya.

26252. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: AMullah

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawilryalt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL '#, ,{f'# "Amal'amal mereka adotah

laksana fatamorgana' di tanah lang datar," ia berkata'

"Maksudnya adalatl bagran bumi yang 6u1"t.:r2r

26253. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadab ia berkata:

Bapakktr menceritakan kepadaha ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Bapaklru menceritakan

kepadaktr dari bapaknya, dari Ib91 Abbas, tentanf firman

Allab '#, 
;,,rfi#6tfr+6-gg 

u Dan orang- or ang kafiy
,_a7t iF-- I

amal-amal mireka adalah laksana fatamorgana di tanah

yang dator.''' Hingga firman Allah, ,-,U4p;ti$'"Don
Allah adalah sangat cePot perhitungan'Nya." Dia berkata'

"Perumpamaam yang Altah contohkan adalah tentang

seorang laki-laki yang sangat haus, kemudian dia melihat

fatamorgana dan menyangkanya air, maka dia mencarinya

dan menyangkan akan mendapatkannyq hingga kemudian

dia mendatanginya. Natnun, set€lah sampai dia tidak

mendapatkan apa pun, dan dia tidak akan pernah mendatangi

sesuatu sampai mati mendatangrnya. Apabila kematian telatr

327 Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (812610).
3a Ib,nu Abu Hatim dalam tafsirnyt(S2ill) dengan lafrzhnya.

Lafaztr yang seNupa dengan tanpa sanad ohhAl Mawardi dalan an-Nukat wa Al
Uwr@1109).

-T
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meqiemputnya maka dia akan mendapatkan amalnnnya dapat

memberikan manfaat baginya kecuali s€eerti manfaatnya

fatamorgana bagi orang yang kehausan."3p

26254.,Mubammad bin Amru menceritakan kepadahL ia berkata:

Abu Ashim menceritakan keptda kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi, Al Harits meNrceritakan

kepadaku" ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berl€td Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari-

, Ibnu Abu NajrlU dari Mujahid, tentang firman Allah, irlJ
ii.i," Iaks atu fat amor gana di t anah y ang dot o,' ia berliata"

'?ermukaan bumi yang datar. Fatamorgana adalah

perumpmaan ainalrqnya. "

Al tlarits memanrbahkan dalam hadi-tsnya dari Al Hasan:

Fatamorgana adalah amalan orang-orang l@fir. tr f&$i*
til"} "Tetapi bila didatanginya air itu Dia tidak

metfupuinya sesuatu apa purt" Maksud dari mendaanginya
"'adalah 

kematiannya dan berpisabryra dengan &mi4 'ifrtJt
i"+ "Dan didapatinyg (kctetgOan) Allah" ketika dia

b€rpisah dengan dunia. Tt<r)$, "la, Ailah memberikan

kepadotya perhitungon amal-amal.'Bn

26255. Al tlasu me,nceritakan keeada kaqi, ia berlre: Abdurrazzaq

me,mberitahukm kepada l<ami dei ldalntr, dri Qatadalu

t€Nilmg firman Allalt 'rl;. g{ "Lakota faorcrgou di

toutr-1wrg ddff," a #f*irtiamrO":r.d"lrlL bagian bumi

Sang dm.- 5ii65$1'#"Yang dismgka air oleh orang-

or(mg yory doluga," ldaksudnya adalab p€rumpmaan )'ang

dicontohkan bagi perbuatan omng kafir. Dia meryangka

me,ndapatkan sesuatuy sebagairnana dia meqangf,a batrwa

fatamorpna itu adalah 
^ir. Wt4tr3{46LiF "Tetqi bila

3D lbnu Abu llatim dalam tafsinrya $nill dat26l2).
l'o Mujrhid dalamta8irnya Oal. 493).



didamginyaairituDiafidlkmendqatinyasesildttapaTnm,,
Begtujrrgadengaqorang.kafir,diatidakmendapafikanapapun
dari amalanrrya- fu+ejf"';3fi;; "Dot didqdinva

(hetetqot) altdh di sMnw lalu Attoh memberilcan kepadurya

perhitwgot amcilqdl. t atr

26256. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

mernberitahukan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Taidbf,rjrata

tentang firman Allah, Vib'Uli; -l.D* orang-orang kafir."

Hingga firman Allah, i!*:Ifit::"Dan didopatilrya

(kctetapan) Altah di sisinya." Dia berkata "Ini adatatt

p€rumPamaan -yryg dicontotrkan untuk orang-orang kafir'
-+;r,.- ##+1 'Amal-amal mereka adalah laksana

:frr;;";;*; di nrwh vang dator" Mereka menvangka amal

perbuatan mereka baik, dan mereka akan kembali dengan

kebaikan, serta sekali-kali tidak akan kembali kecuali

sebagaimana kembatinya orang yang melihat fata6organa'

Ini merupakan penrmpanraan yang telah Allah cofrottcar,"

dan Maha Suci nama-NYa."332

coo

:*;i d U .*gt iA: rLix.,;$ ; O e{JlKi
i a qrk I ;a'/t+e,6 w t;ss\a

@$nti6ij'$'fi,ft-
nAtf,it seputi gelap.gulito dilmfian yong dal*m, yolrJg

diliputi oUn "*ot, yang di atanYya.ortak (Nln), di

33r Abdurrazzaq dalaur tafsirnya Q1443).

"' Tid* k -iLmukan t*i&ny,kepada Ibnu Zaid di antara literatur yang lcami

miliki. Lihat maknanya pada hadits yang lalu.
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at4slrrya(tngi)clwarrigela1.gulitaydlsthilih.furtinilih,
@frilr- ilia nengehmrl<nrr tangatvrya, daddah db da|at
,rntit ,doya, Garr) bcrangsiapa ycrrg tiada dibeti calwyo
(petwt@ oleh /.J/l,ah tiaddah dia menrpwyai cah,qa- 

seitikit W.u (Qs. An Nuur l24lz 4Ol

5r#.im;W.f ,,ilY4ffig*"-fr d{A-#J
@ ,3 ufi6l$ fi @toui"p"rti getapsutita di tautan y:"! dabn,

yi"{ ditigruti oleh ombak, yang di atasnya ombah lpulal' di atosnya

Ila?tl awarr; gelap-gulita yang tindih-bertindih, apabila dia

mengeluarkan tangannya, tiadalah dia dopat melihotttyo" [danJ

barangsiqta yang tfuda dibeti cahaya [petuniukJ oleh Alldt tiadalah

dia nunpunyai cahaya sedikitPun)

Pertrmpamaan perbuatan orarrg kafir yang beramal dalam

kesesatan" kerusakarU dan kebingungan, serta dilgar petunjuk-Nya

adalah selerti beramal dalam gelapnya lautan yang diliputi ombak.

Dinisbatkannya lafa^i{r l5ep6fla u'itt adalah sebagai sifat'

batrwa laut sangatl* *T 
fan 

banVatc airnya.

Maksud lafazfr, -i411* adalah sebagian besarnya.

Makna lafazh U'^gr- "Yang ditiputi oleh ombaho adalatr,

lautan tersebut diliptrti oleh ombak

Maksud lafazh A.#e;"Yang di atasnya ombak (pula),"

adalah, di atas ombak terdapat ombak lain yang meliputinya'

Maksud latazin f.W.r# d"Di atasnva (tas, autat\" adalah,

di atas ombak yang kedu4 yang meliputi ombak yang pertama

terdapat awan. Jadi, Allah menjadikan kegelapan sebagai

perumpalnaan bagi amalan mereka, dan laut yang dala6 sebagai

perumpamaan hati orang kafir. Perbgatan yang diniatkan dalam hati
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yang dipenuhi de,Dgankebodohan, kesesam, dan kebingrmgan, adalah

seperti lautan yang dalam diliputi oleh ombak, )atrg di atasnya lagi

ada ombalq dan di dasrya ada awan- Beginr juga hati orang kafir,

amalannya diumpamakan d€ngan kegelryan t€rseh$, yang diliputi

kebodohan, karcoa Allah telah melnsrp hatirya sehingga mercka

tidak d4at b€rpikir t€nmg Allah, menutp pendengaran meneka

sehinggp tidak dapat mendeirgr peringdm dari Allah, s€trta mentrtup

mata me,reka sehingga tidak mampu melihat bukti-bukti dan ayat

Allah Kegelapan di atas kegelapan yang lain'

Penjelasan kmi sesuai d€ngan pendapat ahli takt'il lainnya'

dan yang berp€ndapad demikian adalah:

26257. Mtrhammad bin Sa-ld me,nceritakan kepadakg' ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadaku' ia berkata: pnmanlar

menceritakan fe,paaanr, ia berkafa Bapaklnr menceritakan

kepadaku dari bapaknya' dari Ibnu 4bb3t, F'tuog W.
4lra} .# e a .# i u'.i'!, {i i 4'{tts 5
16 "Atott sepeii gelapgul{n di latan iu'S dalam, yang

tliliryti oleh ombah yotg di aa.rrya ombak (pula), di

atasnya (laSt) antol" Hingga firman AllalL $ u,' "Cahaya

sedikitptm" Dia berkata, "Maksud dai 'kegelapan' adalah

amalan-amalan, dan makzud dati'louton yo'g dalam'adalah

hati manusia Adaprm makstld dai lang dilipti oleh ombak,

yang di aannya ombak (pula), di atasnya (logi awan"

adalab kegelapan di atas kegelapan yang lain. Maksudnya

adalah p€nrtrp yang menuttpi hdi, w dan pendengaran.

Seperti firman AllalL €rll ,* ilJt e 'Ailah telah

mengmcitnoti lwr mereiil (a;. Al Baqarah l2t:7) '+/.)t

'r$ 4|UA ,;'Maka pernahkah konu melilnt or."1g-,!:ryg

meniadtkm i.*o nofstmya sebagai Tulururya'' of'U ult

--G6il



. 'Maka mengapa kanu tid& mengmtbil pelaiuan'?" (Qs- Al
Jatsiyaah l45l:23)33'

26258. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunazzaq memberitahukan kcPada kami, ia berkata:

Ma'mar memberi(ahukan kepada kami dari Qatadah" tentang

firman AllalL t;i;+ gAKf "Atau seperti gelap-salita

di lautan yang dalam," ia berkata, 'Maksudnya adalalt

sangat dalam. Ini adalah perumpamaan yang dicontohkan

bagi oralrg kaft yang beramal dalam kesesatan dan

kebingrrngan. Allah berfirman, r*'6$ry'Gelap-
gulita yang tindih-bertindih'.'8r

Diriwayatkan dari LJbai bin IG'ab sebagaimana riwEnat beriht
ini:

26259. AMut Ala bin Washil menceritakan kepadaku, ia berkata:

IJbaidiUah bin Musa me,lrceritakan kepada l@mi, ia berkata:

$b" Ja'far Ar-RLzi memberitahukan kepada kami dari Ar-

Rabi, dari Abu AiyaU dari Lrbai lin I(a'ab, tentang firman

AllalL U'G-d ia g{JlKf "Atou seperti setap'
gulita dllautan i""i fulon yong dilipttti oleh ombak" dra

berkata "Maksudnya adala[ perumpamaan lain bagi orang

l€fir. Allah berfirnan, ,i) iA glsiKf 'Atuu seperti

gelap-gulita di lautanyatis aitan'. Makzudnya" ia berada di

dalam lima kegelapan; ucapaonya, amalanny4 tempat

masukqra, tempat keluamya, dan tempat kerrbalinya
Kegelapan pada Hari Kiamat di dalam n€taka.'435

262,60. Al Qasim menceritakan kePada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kani, ia berkata: Haiiaj menceritakan

SrmhAn'I$n.,

333 Ta&ir Ibnu Abi Hatim (ED6l3) dd@ dua hadits yang berlainan dengan satu

soud.
3il Abdunazzaq dalam taftirnya Q1444).
33s 16ro lGtsir dalam tafsirnya (101256).
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kepadaku dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Abi Aliyah, dari Ubay

bin Ka'ab, dengan redaksi semisalnya.

2626t. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahtrkan kepada kard, ia berkata: [bnu Zaid ber]ata

re]tuoe firman All'lr *# ;U'G;i iA "$Kf
ff "Atau seperti gelap-gulita-di loutai yang dalam, yang

d:itiputi oleh ombah yang di otaslrya ombak (pula)." Hingga

firman Allah, ,# 6$;.t|;li "Gelap-gulita yong tindih-

bertindih" ia berkata, "Kejelekan di atas kejelekan yang

lain.u335

Firman-Nyu '$;- K J fi4 ';j $ uApabita dia

mengeluwkan tangaruya, tiadalah dia dapat melihatnya"

Maksudnya adalab jika dia mengeluarkan tangannya dan melihatnya

dalam kegelapan, maka dia tidak dapat melihatnya.

Jika ada yang berkata "Bagaimana dikatakan, q;-K J drlt*
keadaan sangat gelap, sebagairnana telah- diterangkaru sedangkan

dimaklumi bahwa perkataan seseorang, w$6 ,sif'tif't menunjukkan

dia bisa melihatnya setelah bersusah payah dan bersungguh-sunggulL

daq itu pun bukan dalam keadaan gelap yang amat sangat, seperti

yang dijelaskan dalari finnan Allab seorang yang mengeluarkan

tangannya tidak dapat melihatnya, maka bagaimanakah jika dalam

keadaan yang sangat gelap tersebut?'

Jawabannya adalah: Dalam hal ini ada beberapa pendapat yang

akao kami sebutkan, kemudian akan kami paparkan yang benar dalam

hal ini.

Pertama: makna ayat tersebut adalah, jika dia mengeluarkan

tangannya maka dia tidak dapat meliharnyq yakni tidak tahu dari

rnana dia melihatnya Dengan demikian, ayat tersebut sifatnya

muqaddom tapi bennakna ta'Hir, sehingga makna ayat tersebut yaitu,

336 lbnu Abi Hatim dalam aftirnya (SD6l2).
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jika dia mengeluarkan tangannya maka tidak bisa mendekati untuk

melihatnya

Kedua: malcna ayat tersebut adalah, jika dia mengeluarkan

tangannya maka dia tidak 4apat melihatnya. Dengan demikian"

.*rt yu firman Allah K-J dahm kandrmgan ayat tersebut satna

seperti masuknya C-Llr yang bermakna yakin, sebagaimana firman

ett*r, *e {6$gj "Dan mereka yaHn balwa tituk ada bagi

mereka ianiaian kcluar pun,u dan yang semisal itu.

Ketiga: makna ayat tersebut adalah, dia dapat melihatnya

dengan pelan-pelan dan bersunggUh-sunggulr, sebagaimana seseorang

b€rkata kepada orang lain, liLJ |'*H'tlftt U'4 6 "Aht tidak dapat

melilutmu doi kcgelaparr" Dia bisa melihatnya' natnun setelah

bersungguh-sirngguh.

Pendapat yang ketiga ini lebih jelas maknanya dari segi

kebiasaan yang dipakai oleh orang Arab dalam percatopan mereka.

Sedangkan pelrdapat lain mengartikan bahwa matnanya adalalU dia

tidak dapat melihatnya, dan pendapat ini lebih jelas dari seg

penafsirannya karena termasqk dalanr kandrmgan maknanya. Akan

tetapi, pendapat yang aku maksud adalatr yang bermakna, dia tidak

dapat melihatrya dalam kegelapan, sebagaimana dijelaskal oleh Allah

dalam firman-Nya. Ini lebih tepat maknanya, karena itu adalatt

penrmpamaan dan bul<an satu peristiwa yang telah terjadi.

Fimen-Nye: 6fi'3i,;;1'16 "(Dor) boangsiapa vans
tiada diberi cahaya (pennjuk) oleh Allah" Makzudnya adalah,

barangsiapa tidak diberi keimanan oleh AllalU petuniuk dari kesesatan,

dan pengetahuan terhadap kitab-Nya.

Firman-Ny ", 2j;rr.'i(S "Tiadalah Dia mempuryai cahaya

sedikit pun." Maksudnya adalah,'tidak ada keimanan, petunjuk, dan

pengaahtran terhadap **r";
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J3 y,e iririi "$rs e*t e 6 fr '6\'rfr '"6 31
;,#t ifi it @ (,ffiqwr$ \a\:rs; ;t

@36,fiJb",fi,3
'Tidalclahl<anl,rutalwbahwasanyo/.Jilafu l<epada'Nya

bettasbih apa yang dilmtgit dnrJ ditr.tn,li dart (tu3o) hmmg
ilenganfirmsefi crrgLfi Jsoryo4lnyl.Masing'fi lurrsingt"l&

mqr4etdrui (cmo) sentbalryonrg dm tasbthwya, dm AJ;lah

MahaMengaalwi apa yang mrr:el<al'aial<nn. Dan
l<ep.myaan Ntallah l<noiout langit dnrJ bunli darr lnpada

Nlaliah l<en$ali ( serua malthluk) ."
(Qs. An Nuur l24lz 4l'42)

rak?ril fiman Allah: $ts *#l o$ li'e{:fr.1rt
,>,i$t i$ fi5 @ 6fi-q'#'f$ iryr'ii)'li iE Y,ir$ ruV
@ ,"/-;t1 Jb-njit3 fiau*un kamu tthu bahwasanya Altah:

kepada-Nyo bertasbih qPa yang di langil dan di bwri dan [iugaJ
burung dengan mengembongfon sayopnyo- Mosing'mosing telah

mengetahui [caral senbahyang dan tasbihnya" dan Allah Maha

Mengetahui apa yang ruereka keriahen Dan hepunyaan Allahlah

kerujaan langit dan bwri dan kepada Allahlah kembali [semua

makhluhJ)

Maksud ayat di atas adalah, Allah berfirman: Wahai

Muhamma4 apakah kamu tidak dapat mplihat dqngan mata hatimu

sehingga kamu mengetahui bahwa semua penduduk bumi-dan langit

dari golongan jin dan manusia kepada Allah? 
-g* #lY

" Dan (iuga) burung dengan mengembayglan sylPryal rygeterbang
di udara pun bertasbih kepadanya. lQ$'n'ir*S S "Masing'

masing telah mengetahui (coa) sembahyotg dan tasbthnya.' Tasbih
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menurutuir adalah sembahyang, karenanya dikatal@o' Otitr rmtuk

bani Adam aan A#t untuk makhl,k selain manusia Oleh sebab ittt,

dipisabkan antara keduanYa

Penjelasan kami sesuai dengan pendapat ahli tal$,il lainnya,

dan yang berpendapat demikian adalatr:

26262. Muhammad bin Amru menceritakan kepadahl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan ke,pada karni, Al Harits menceritakan

kepadalnr, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa menceritakan kepada kami, sepuanya dari

fpnu Abu Najrlu d*i \fpjghid, tentang av9r.'#-'ifr"6 t3fr .'ry:'nir'# ii| -,# ih\ $i[-*i#t e 6 xt

"TiclaHah karnu tahu bahwasanya Allah: kcpada-Nya

bertasbih apa yang di longit do, di bumi dan (iuga) bunmg

dengan mengembangkan sayaprrya. Masing-masing telah

mengetahui (coa) sembaltyang don tasbihnya," dia berkata,
-,rlafaz:h shalat dipakai rmtuk manusiq sedangkan tasbih

dipakai untuk makhluk selain mdnusia"33?

26263. Al Qasim menceritakan kepada l1gmi,.ia berkata: Al Husain

menceritakan keppda kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku {4r-i Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang -firman
+r" r, Y7al$V"89egtei{a'u$'ifrT ?fi' )z .._. t:.
'r-arr1*{2'fi "TtdaWah kamu tahu bahwosanya Allah:

tepada-Nya bertasbih aPa yang di loryrt dan di bumi dan

fiuga) btrung dengan mengembangkan soyqryrya. Masing-

mosing telah mengetahui (cara) sembalryory dor tasbihnya,"

ia berkata, ,,[-afazh shalat trntuk manusia, sedangkan lafazh

tasbih untuk umum, segala scsuatu.'8il

337 Mujahid dalam ta8irnya (hal. 4%).
33t Ibnu Athiyah dslam Al Muhtto Al Vaiiz @lltg).
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TerdaDat beberapa D€ndaDat dalam memahami firman Allah,
'l+S:XS;6i, y- "u^i"i-*asing telah mengetahui (cua)

s emb ahyang dqt t asb ifutY a."

Pendopot pertama:.Hnnrf lw' padafirman Allah, fr:4?i'i#'r'i.ii
,,sembalryang dot tasbihnya,u kembali kepada tafazh .f sehingga

makna a)rat tersebut yaitu, Allatl telah mengetahui cara mereka

bertasbih dan menyembah-Nya [-arta* ff menjadt marfu'Yn
{anya dhonir yang kembali kepada i3t pra" firman Allah, '&'i Y
W|f"t "Masing+nasing telah mengetahui (cara) sembalryang

d@ tasbitmya,' yaitu huruf ,r4' padalafaoh 6:[,.elt.

Pendapt ke&n: Huruf tw' pada firmao AllalL a:Uijr aan

g;3r jnga kembali kepada ;3r sening gu';,-3lr ,narfu' adanya

il-rrriryang kembqli kepadanya dalam firman Allah, ili , sehingga

ila meqiadi fo';t',lSJtmaka makna ayat tersebgt'menjadi: setiap yang

bertasbih dan menyembatrnya dari mereka mengetahui caranya

Pendopat ketiga: Huruf ha' dalam tasbih dan shalatdhamir'

nya kembali kepada rlurn .13t, aan jlr kembalinya kepada .phr
sehingga talctilil ayat tersebut adalah, setiap yang menyerrbatr dan

bertasbih telah mengetahui penyernbah"n dan tasbihnya kepada Allah,

png telah dibebankan kepada mereka.

Di antara tiga pendapat ini yang paling jelas adalah pendapat

yang pertam4 bahwa maknanya adalall Allah telah mengetahui cara

mercka hasbih dan menyembah-NYa.

Firman-Ny * 6j{,8-q!#'it\ " Dan Allah Maha Mengetahui

apa yang mereka keriakan."' Maksudnya adalah, Allah Maha

Mengetahui perbuatan orang yang bertasbih dan menye,lnbah. Tidak

ada satr prm perbuatan mereka yang tersembunyi, yang berupa

ketaatan dan kemaksiatan. Allah Maha meliputi semua itq dan Dia

akan membalas semua amalan mereka.
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Fiman-Ny 
",'rti'16 ;,y 3t iii fij " Dan kcp*iaan allahtah

kcrajaan langit dan bumi." Maksudnya adalah, Allahlah pemilik dan

penguasa kerajaan langrt dan buni, bukan raja atau pemilik selain Dia

yang di bawah-Nya. Wahai manusia, kembalilah kepada Allah, dan

kepada.Nyalah katian meminta, serta janganlah bertrarap kepada

selain Ny4 karena ditangan-Nyalah perbendaharaan langrt dan bumi.

Dia tidak akan takut miskin karena pemberiannya kepadamu-

x'iman-Nyr i:€5;13$ "o* kepatu Allohlah kcmbati

(semua makhluk)." Maksudnya adalah, kepada-Nya tempat kembali

setetah kalian mati. Allah akan membalas pahala atas perbuatan kalian

di dunia, maka perbagustah ibadahnnr, bersgngguh-sungguhlah dalam

ketaatan kepada-Nya, {an persiapkanlah amal shalih buat diri kalian.

CCC.

335 ii riv, rf,4-7 fi &.? (g ;;'$ "6'j fi
.1*

'itr; q# i. :r$q u trPi'u,lr$j .t* b &
rfifi{9, #.gVA'4.iii.6l?XttiGfr';i

*ffidfri;J,lf a'q3q:lt
" Tidaldah lsff au melilw b ahw a lJllah nwngar ak ow cltt,

l<errunkmmengunpulkanarfiara(basifirr.bagian)rrya,
l,srwdimmmiadikarmyaberfid.ih.tindih,mal<l

l<elirwtzniaholelwwlwianl<ehnrihricelah.celahrryailan
lJlah (iuga) nwrywnlnkq (butiran butiran) es ilarilartsit,
(yaiar) dafi (Sumlalmr-gwnpalmt owan se|erti) gunung.
gttnilng, moka ditimpal<an Nya (butiran butiran) es itrr

lepada siapa yorJg dil<ehmdaki,Nya fun ilipalinglran Nya
ilari sia|o y@Jg ililehmdaki,Nyc. Kilou.,nrr ldlfr aw an it;,r

@
@
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lwnpir-lwnpirmendhilatrdkrrr.perrdlihatrrrtNlah
nwmflerlgolntifui Ml@ ilnn siang. Sesunguhny o Pado

yarltg ilcrnrillifir- itu krAafuat pdtlaiarun yarJgbesar baii
ot cmg. or dfrtg y utg mr,nFwry d Wfldihfrfin."

(Qs. An Nuur l24k 43-441

Trlvit firmen Anah: ffr_? & qfri W,-rJ3_.ii "6 i il

Wrrc.{*Pdfw#?'Yi*e:#fr!ffi
@ ,r$ $frU Qiit"*t"n'*orni metihot bahwa Alhh mensirah

anan, kemudbn mengumpulkan antara [bagian-bagianJnyo,
kemudion nunjadikannya bertindih-tittdih, maha helihatanlah

olehrnu hujan foluar dtri celah-celduya dan Allah liugal
menrrunfoi lbariru-butiranJ, es dafi langit, [yaital dari

[gt rrrpolon-gtt rrpalan awan sepertiJ gutturig-gunung, nwka
dititrEofutt-Nya [butiran-butbanJ es itu kepada siqa yong
dihehendaki-Nya dan dipalkgkan-Nya dart siapa yang dihehendahi-

Nya Kilawn kiht ctgan itu ha,mpirhanpir menghilanghan
penglihatan Allah n.ernpergantikan nalan dq siang.

Sesangguhnya pada yang demikion itu terdapat pelajaran yong
besar bagi orang-orang yang ncmpwtyai penglihatan)

AUah Ta'ala berfirman kepada

kamu melihot," wahai Muhammad
menguak" yalani menggiring, 6U
dikehendaki-Nya.

Firman-Nya:,$qi? "Kemudian mengumpulkon antara
(bagian-bogian)tqla." Makzudnya adalall Dia mengumpulkan di
antaraawan-awan itu.

Menisbatrkan iJ dalam lafaz/n llti'JJt dengan tidak
menyebrdkan yang lainnya, sedaogkan olj ddak dinisbatkan kecuali

Nabi-Nya, Sil "TidaHah

di'$i\ "Bahwa Atlah

"Awon," kemanapun yang
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kepada janaah atau antara dua buah, karena vti.lJt maknanya adalah
jamalc, sedangtan bentuk tunggalnya ritil. sebagaimana l-B.ir bentuk
jamaknya adalah JjJr. I-afacr-o:),lr qp,"trI jamaknya yaitn ,-i'ir,
seperti perkataan seseorang, ;JJt ',il-ttUl-j, sedangkan yang

dimaksud dengan Allah mengrrurpulkan awan adalah menggabungkan
yang terpisah-pisah.

Fiman Allah: Vgt ifl? "Kemudian menjadikawrya

bertindih-tindilt" Maksudnya adalah, kemudian dari kumpulan awan

tersebut Allah menjadikannya ll72yuttr saling bertindih. Sebagaimana

riwayat berikut ini:

26264. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia
berkata: Khalid memberitahukan kepada l€mi, ia berkata:

Mathar menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abu
Tsabit, dari Ubaid bin Umair Al-Laits, ia berkata, 'Angin itu
ada empat macam. Allatr mengutus angin yang pertama yang

melrjadikan luni kering kerontang, kerirudian mengutus
--angin yary kedue lalu dia menjadi auxan, kemudian

mengutus ymg ketiga, dia mengumpulkan awan-awan itu
menjadi saling bertindib kemudian mengutus yang.

keempatnya lalu menj adikannya huj an."33e

x'irman-Nya: .*U&j'itfr ,$ "Maka kclihatanlah
olehmu hujan keluar dari celah-celahnya." Maksudnya adalah,

sehingga kamu melihat hujan itu keluar dari awan tersebut.

Huruf /r4'dalam firman AllulL .r*U kembali kepada awan,

dan Dtll bentuk jamaknya yaitu Jlr.
Diriwayatkao dari Ibnu Abbas, sebagian jamaah mengatakan

bahwa dia me,mbacanya .t$rb.

33e lbnu Abu Hdim dalam a&imya (812617)dengan sanad-tyaodm terdapat sedikit
perbedaan dalm lafrz.hnya. Ibnu Katsir dalam ta8irnya(10257).
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26265. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harmi bin Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Snrbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadatr
menceritakan kepada l<ami dari Adh-Dhatrhak bin Mazatrim,

dia memb aca aya\ .* b f, -A -S';j,iIi aroguo, b * ?*

26266. ... ia berkata: Sytrbah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Imarah menceritakan kepada karni dari seseorang, dari Ibnu
, ,l( o l)'1 -Z,z?l a:: rLUiiL--l''fi,6 dengan,Abbas, dia membaca ayat, .7\$irti13'{J

&b.*,
26267. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Atba' Al Khurasani, dari Ibnu Abbas, dia

membacanya d)" 94 dengan memberi harukatfathah pada

huruf ,ra' dengan tarrpa alif,

Hanrn berkata, ''6ku menyebutkan hal itu kepada Abu Amru,
lalu dia berkata,'Itu bagus, hanya saja .;yrylebih umum-,"3a2

Mayoritas qira'at dari segata penjuru kota yaitu 4D+&, dar-

itulah yang kami pilih, karena adanya hujjah tentang bacaan tersebut.

26268. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

memberitatnrlon kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, .l9b'A13''5 r;1 "Maka
kelilatanlah olehmu hujon kcluar dari celah-celahnya," dia

3s Adh-Dt'aht'rk bin Athiyah dulam Al Muhanu At Wajiz (4tlg}),Ibnu Al Jauzi
dalam Zad Al Masir (6152), tmpa sanad, Az-Zujaj dalam Ma'ani Al Qur'an
(41 49), dan Abu Ubaidah dalam Mqj az A I Qur' an Ql 68)

3ar As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur $n1!).
3r2 Tidak kami temukan hadits dengan lafaztr ini di antara literatur yang kami miliki.

Qira'at dari Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Ibnu Athiyyah dalamAl Muhanar
Al Wqiiz (4/190), Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6152). d"n Al Quftubi
dalamta&tuaya 02n8r.
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b€rkat4 "Lafazh dSiJr artinya tetesan' dan J)[Jl artinya

awan."3'13

Fimen-Nye, ;;.fr$)Qutrpi'qtfij"Dan Attah (iuga)

memrunkant (butiran-butiran) es dari langit." Ada dua pendapat

tentang makna ayat ini:

Pendapat pertama: Allah menurunkan dari l*grt, dari

gumug-gwung beberapa es, makhluk yang diciptakannya di sana.

Seakan-akan dalam penakwilan ini gunung-gunung dalam ayat ini
berasal dari es, seperti dikatakan gunung-gunung dari tanah.

Pendapat kcdua: Allah menurunkan dari langit berupa es yang

besamya sebesar bukit ke bumi, sebagaimana dikatakan, dJ y#. rs*
uAku mempunyai dua rumatr dari batu bata,u yang maknanya yaitu,

ukurannf sebesar dua rumah dari batu bat4 sedangkan dua rumah itu
bukan dari batu bata.

Firman-Ny * rS. i q# i. ir$q u #ti'e,!f$i " Matra

ditimpgkan-Nya (butiran-butiran) es itu kcpada siapa yang

dtkchenlakt-Nya dan dipalingkan-Nya dari siapa yang dikchendaki-

Nya." Maksudnya adalatr, Allah mengadzab dengan apa yang telah

diturunkan-Nya dari langit berupa es sebesar gunung terhadap siapa

saja yang dikehendaki,

Firman-Nyrr'{(i- J ;" ,1L"6 "Dan dipalinglan-Nya dari

siapa yang ditrehendaki-Nya." Maksudnya adalah, dari harta dan

tanaman mereka.

Firman-Ny ", ;fi{V5Ir";2i.6"k2"Kiloran kilat mvan itu

hampir-hampir menghilangknn penglihatan." Maksudnya adalah,

hampir-hampir kilatan sinar awan tersebut menghilangkan pandangan

mata yang melihatnya" dan u-j.Jr yang terbatas, yaitu sinar kilatan.

Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

3t' Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (32618) dan Al Mawardi dzlun An-Nukat wa
Al Wn(4ttl3).

IE&ii!-a.,:+.-.* .-.--.d
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26269. Al Qasim menc€ritakan kepada kami, ia berkara: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiqi menc€ritakan

kepadaku dari Atha'Al l(htrrasani, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL 4l;.V,,3k2"Kilor-r, Hlat awan itu lampir-

lampir," iaberkata, "Maksudnya adalah kilauan kilat''il

26270. Al Hasan menceritakan kepada lGrni, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada k -l 9ali Ma'mar, dari

Qatadatu tentang firrran Allah, 4fi;.V'r$-irig'rk"Kilauan kilat

au,(m itu lwmpir-lnmpir," dia berkat4 "Maksudnya adalalL

kilauan kilatnya menghilangkan pandangan. "ilS

26271. Ypnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu wahab

memberitahtrkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
."4{U,5'$ *i.6 

"< 
" Kilatnn Hlattentang firman Allab /;)lr+i 4.#).tu---'q

ov'an itu lampir-hotnpir menghilangkan penglihatan," dia

berkata, "Iafazh cti-j artinya adalah sinar yang

menghilanglcan Pandangan."3tr \-
Mayoritas para qoi'(kectrali Abu Ja'far) membacanya tt' iq

'# $j deryanmemberi lwakatfathah pada huruf ya'padalafazh
q.Llr-.

seorang ahli qira'at membacanya dengan memberi harakat

dhmnahpada huruf Ya', 1@Y. uti7."'

Qiro'at yang aku pilih adalah yang memberi harakat f"th"l,
pada huruf tersebug l€r€na adanya hujjatr tentang qira'at itu. Orang

Arab jika memasulkan huruf ba' dalam isi mafut.i-i'f, tiOat

mengatakan kecuali dengan *'-;r'idan bukan - ciif. f*a mereka

s lbnu Abi Hatim dalam a8irnya (812619).
{t lbid"* iidrk kami temukan bqsalrld hingge ke Ibnu Zlrid. Lihat maknanya dalan

hadits fngalah lalu.
il? UulaUid aan eUu Ja'far membacanya dengan dhonmah pada hunrf ya' dan

ttsrahpada hunrf fta'.Lihan Zad Al Masir (6153).

-
7
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mernasul&an huruf' attf dalam tafazh,,; irif, maka tidak pernatr

memastrkkan hunrf Da' le dalam isim mof ut -rry a I'r*' 
*si'l,AL\|.

Firman-Nya:'S,riltjltXW- *Allah mempergantikan

malam dan siang." Maksudnya adalah, Allah menjadikan antara

malam dan siang saling mengikuti dan mengatur keduanya. Jika dia

menghitangkan yang ini, maka datanglatr yang ini, dan jika datang

yaog ini, maka hilanglah yang ini.

Firman-Nya: *g,hfAqtyA "sesungguhnya pada

yang demikian itu terdopitt pelaiaran yang besar bryi orang-orang

yang mempunyai penglihatan' Maksudnya adalatr, pada penciptaan

awan, dittrrunkannya kilatan sinar dari awan dan butiran es, serta

pergantian siang dan malam, adalah pelajaran bagi orang yang

mengambil pelajaran, dan sebagai peringatan bagi orang yang

menjadikannya sbbagai peringatan. Mereka adalah orang yang

memiliki akal dan petnatraman, karena semua itu menggambarkan ada

Yang Matra Pengatur, Yang menjalankan dan Yang memutar

pergaritian tersebu! yang tidak menyerupai sesuatu pun.

CCE

ii; fic+f" ',f,flXrf

,u ++ {t';ifr i,Fe*rs \UA iE 
",;. 

i i+i,}ttr,
@i-+i

oDan dJlah tclah flwnca}tal<iln sernildienis lwwan dmi air,
maka sebagian ilmihewan ih't fu yor.gberialan di atas
perutnya iIffi sebagianberialan dmgon dtnl,;orki seilang
sebagian (yanslain) berialan dengan etnpatkaki. AJ;lah

matciptal<mr aqa yang dil<ehend.aki,Nya, serunguhnya

l



fdshAda,:Ilwtmt

NtahMalwt<uafl das Wala sesttfrit-n
(Qs. An Nuur 12;412 451

r*nil nprn 4!l*, # *,# 4 # *.e'*'q.6.#
i*,hiiL&'inTfiisfii'b5ii,tiu-Y "t 3U$ oF 

"X 
; # ic, it,4 e,&;f;e?'

W;-rrr"iir-t un-if"utoii r"^io-irois hewai dari air,

,rraka sebagfun dari hetryan itu ada yang betialan di atos perutnya

dan sebagian berjalan dengan dua kaki sedang sebagian [yang lainJ

berjolan dengan enpat kakl Allah menciptakan apa yang

dikehendaki.Nyq sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala

sesaatu)

Ahli qira'ar berbeda pendapat tentang firman Allah, Sr;ir{lfi,k:{r+itr,

k;*if "Dan Atlah telalr menciptakanlV$jif'"Dan semua jenis hewan dari air."

Mayoritas ahli qira'ot Kufah (kecuali Ashim) mergbacanya

tt ,F ,/,ry'ilr:.Mayoritas fl1et a'ar dari Madinatr dan Bashratr,

serta Ashim, membacanya #.tS ,lE',tV iitrl dengan me'naslnb-k'an

,F.Wd ',y ,u usePerti Pola kata 
',Yi."' 

.

kedranya merupakan qira'at yang masyhur dan berdekatan

maknanya, l<arena penambatran lafaz,|l dP menuqiukkan bahwa

maknanya adalah telah lalu. Oleh karena itu, dibenarkan membaca

dengan bacaan mana saja di antara keduanya.

Firman-Nya, Ve if 'g6ir'ffi 
"Menciptakan semua ienis

hewan dui air." Maksudnya adalah dan nuthfah (air mani). ifi4
.#& e- )Mafu seibagian dwi hewan itu ada yang berialan di

atas perutnya," seperti ular.

Ada yang mengatakan bahwa dikatakan demikian &n#
.4rf,.& "Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas

's Lihat Huiiah Al Qira'ah(hal. 502).
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penrtnryn scdangkan fang dinamakan b€rjalan adalah tidak dengan

perut Dikatakan berjalan jika memiliki kaki unttrk berprjalq dan ini
penyeruPaaD, yang memiliki pijakan dan yang tidak

memiliki pijakan bercampur. IIal ini diperbolehkaq sebagaimana

firman AllalL ,fr".&r#-#-&; "Dan sebagiut berialan dengan

dua kaki," seperti u,n*g. '6:ff #i &; "Sedimlg sebagian (yang

tain) berjalan dengan empaikaki," seperti binatang ternak

Jika ada yang berkata: Bagaimana dikatakan ,#J # "Dan

sebagian berjala4" sedangkan lafa25. dr..J adalah untgk manusia,

sedangl@n semua jenis atau kebanyakan yang disebut dalam ayat ini

adalah dari jenis yang lain?

Jawabannya adalah: Itu karena semua jenis tersebut masrrk

dalam firman Allalr i{( g6L,6t "Dan Allah telah menciptakan

semvo jenis hewa4" t€rmasuk manusia dan yang lainnya Allah

kemudian bertrrman, dii "Maka sebagian d*! lvitan if,4" lcarena

berhrmpul dan bencahpurrya jenis manusia, binatang temak, dan

yang tinnya Oleh karena itu, A[ah menyebut semuanya dengan

sebutan dari bani Adam, kemudian merincikannya dengan rl= karena

Allah telah menyebut bani Adam dengan sebutan khusus.

Firman-Nya: 
"iS-YXttU"Attah 

menciptakan apa yang

ditrchendaki-Nya." Maksudnya adalalL Allah menciptakan makhluk

apa saja yang dikehendaki-NYa

Firman-Nya , 3i i; t* if in 'tt "sesungguhnva Attah

Mafta Knsa atos segala sesuotu." Maksudnya adalab seslngguhnya

Allah memiliki kehrasaan untuk menciptakan dan me,mbuat makhluk

yang bartr dari malfiluk yang larn" dan tidak ada yang mampu

menghalangi kehendak-Nya

ccc
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@ # +h 6tw66#.rffi"# 7g;-$1 ifr
oSesnngguhnyc kmi tchh merururlorr- ctd.ctot yoritg

menielasl<mr.DurNlahmmtitfilnsiapoymtgililehendald.
Nyc keprordaialarl.yarrglurrts.'(Qs. An Nuur !}4lz 46l

Takwil firmen Athh, 8LlV3-6,s#-ftV'# A;:Uiil ifr
,iFl+ia gesiagguhnya hami telah nun*oi*i" oyatqyat

yang nunjeloshan Dan Allah numimph siapa yang dikehendaki-
Nya kqoda jaha yang lurtts)

Maksudnya adalalL wahai manusiq telah Kami fimnkan
tanda-tanda yang jelas, yang menujul&an kepada jalan yang benar dan
lurus.

Altah memberikan petunjuk dengan taufik-Nya kepada agama
Islam bagi siapa png dikehendaki dari hamba-Nya, dao itulah. jalan
yang lurus, yang ddak ada kebengkokan di dalamnya

CCC

,Ay *1,'d &b; t;.rc$ )fiu; fivr, 536j
6t'fr 'F4-4yit'$JtV'66@|ryfr 

4;3Y3
@'';;e3;

nDut nr,rleko ful<atar'I(anti telah bqilnm l<qado y'.Jltah

ilan rusly',, ilfir l<mtrJi mnJaf,ti (kcdil*rrya)'. Kanudian
sebagimr ilmi mrr:el<abopaling reildah itl,t, sel<ali.kali
ns elra iat bulonlah ofi mg. u ctrrg y attg bqhnan. D ort
a1abilanrrr:elrodiporrgillnpday'.JilahdarrRasril,Nyo,

agar Rdsill maltglwlalrnr- (mmgadili) di (mtrlromsel<a, fra.

6l
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dfu srf4gd,orJ ilmi nselea merdak wtuh datang."
(Qs. An Nuur t24k 47.481

r*wi'|%ffi,inio8ffiliif,frfh,#,
3;r'5'643a*
@{t};&@* mereka berhata, "Kami telah beriman *"p"ao
Allah don ralJal, dan lcomi menodi [keduanyaJ." Kemudian
sebagian dari mereha beryaling sesudah itu" sekoli-kali mcrcka itu
bukantah orang4rang yons beriman Dan apabila mereka
drpanggil kepoda AAah dan Rosul-Nya, agar Rosal menghukum

[nungadiliJ'di antara mereka, tiba-tiba sebagian dori mcreka
nenolak untuk dotang)

Maksudnya adalah, orang-orang munafik itu berkata, "Kami
mepbenartan dan menaati Atlah serta Rasul-Nya" Setelatr rtq setiap
golongan tersebut berpaling dan menyeru untrt berhukum kepada
selain Rasulullab, dan mereiia tidak termasuk orang beriman. Mereka
yang -mengrrcapkan ini dinyatakan sebagai bukan orang beriman,
karena meneka berpaling jika diserukan untuk meminta keputusan
hutom kepada Rasulullah SAW.

,-Firuan-Nya 6rt;3&fiiSSi;9fr-.llifi J$,ttt3"tun
Wbila rurelra diWWit kepa&i Atiah am nasut-Nya, ago Rastt
runghthmt fuengadili) di antqa merekg tiba-tiba sebagiot dui
rureka menolak wtuk datw-tg." IVlaksudoya adalalL jika orang-orang

munafik itu diseru kepada Kitabullah dan Rasul-Nya agar meNnhil€n
keprsqsan atas pe*ara yang mereka perselisihkaq maka tampaklah

omng dari mereka berpaling dan enggan unhrk
kebenaran, serta tidak ridha d€mgpn keputusan Rasulutlah SAW.

ccc
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'iv,$ ; Fi rrld-I @'ryi Af&ifs{ e'f
6,\$p,14i S i!;6'#fi q 6 <i,q

"Tetapi iil<nl<cpuasan iat u*uk (l(elnraslalfirrii nnelw
ms el<a itatang lnp ado Rcsul dnryan p otuh. AP al<ah

(<cfinaknannsdrr rnqela itu l<mena) doldnr lrmi mqelca

,da p"tyahit, atant (l<arma) muela tdgtt'r@t atonil<ah

(l<metw) tatcut Mau.l<dm, y'j;lah dfrrJ Ra5.7/''Nya Maku
ztwlirrnlg31ad6 nrqelca? Sebarmrrya, rnqela ifiilah orarrg

ordng yorrlg iltalhn," (Qs. An'Nuur t2412 49'50)

rarsil finnan Allah: *3 6 @'*S i-f;U-ifi'{ {r-,tE

@ d;f i 43 s rt;;'6xt ri-n 46i16Sx J Fi s aap i
jika keputusan itu untuk [kemoslahatanJ nureko, nurefu datang

kepada Rosul dengan potuh fiakah [ketidawatangon ns*a itu

harenal dalam hati nureka ada penyahit, otau [karenal mereka

raga-faga ataukah [karenal tahut halau-kalauAllah don Rosul-Nya

berlaku z.halim kepada mereka? Sebenarnya, tnereka itulah otang'

orang yang zhalim)

Maksudnya adalah, jika kebenaran itu berpihak kepada orang-

orang yang menyeru untuk berhukum kepada Allah dan Rasulullah,

agar menghukumi di antara merek4 maka mereka enggan dan

berpaling untuk menerima hukun tersebut. Namun jika kebenaran ittr

berpihak kepada orang yang diseru kepada Allah dan Rasulullatt,

maka mereka datang kepada Rasulullah dengan penuh ketaatan, serta

berkata, "Karli taat terhadap keputusannya, mengakuinya dengan

penuh ketaatan tanpa Paksaan."



SrrchAn Nrarr

Dikatal€o, ,-;r1-o)Li '*\l fi yrog maknanf yaitu, jika dia

mengakui dengan p*ud ketaatan tanpa paksaan dan menaatiryra serta

menerimanya

Mujahid berkata tentang pendapat tersebut dalam riwayat

berikut ini:

26272. Al Qasim menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah, 'w.:i A$t- "Mereka dotang kcpada Rasul dengan

patuh," dia berkata, "Maksudnya adalah dengan bergegas."3ae

Firman-Nya: Fifr$d"Apalah (kctidokdatangan mereka

itu karena) dalam lati mereka ada penyakit." Maksudnya adalah,

apakah di dalam hati orang-orang yang berpaling jika diseru kepada

Allah dan Rasut-Nya gntuk menghulctlni di antara .mereka" ada

keraguan batrwa dia seorang rasul yang diutus kepada mereka,

sehingga mereka tidak bersedia untuk tunduk dan ridha terhadap

keputuihn beliau?

Firman-Ny ", hfrt ittrtJa,t dlv71 " At orkoh (kar e na)

tahtt kolau-kolau Atlah dan Rasul-Nya." Maksudnya adalalL atatrkah

mereka takut Rasulullah menztralimi mereka?

Dimulai dengan menyebut Allah -sepagai Dzat yang

diagungkao, sebagaimana dikatakan, t* F ht it:t' r-; "Sesuai

kehendak Allah, kemudian kehendaklnr") Maksudnya yaitu

sekehendakmu. Yang menunjukkan makna demikian adalah firrran

Allah, '#'g'.nfrfi,1t$tiS "Bila mereka dipanggit kepada

Allah dbn Rasul-Nya agar Rasul menghuhtm (mengadili) di antara

mereka." Kemudian dia menunggalkan Rasulullah dalam hal hulrum,

dan ia tidak berkata ,3rt "agar keduanya menghukum".

s Al Ir{awardi ddam An-Nuka wa Al Uytnr (4/l l5).
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. Fimrn-Nya: 5i81?64i S"s,benorva, mereka itulah

orang-orang yong zlalim." Maksudrya adalab tidaklah orang-omtrg

y*g b.rpaing dari hukum Allah dan Rasul-Nya ihr berpaling dari

hukumnya ketika disenrkan kepada mereka untuk b€rhukum, karena

takut Rasulullatr menz,halimi mereka. Rasulullah lalu berbuat"dosa

dalam mengambil kepuhrsan terharlap mereka, akan tetapi mereka

adalah kaum yang menzhalimi diri mereka sendiri dengan melanggar

perintah AUah dan tunduk terhadap segala keputusan RasulullalU baik

y*g *".1senangi maupun

't3;'r6p4jfu 4/;'fi JYWltfAYfr ',r;'i;K31-

@ ('jri5?14fi:6$w
"sesnngu turyo iowabon' orung.ontng mulcmin, bi! nyeka

dt4wltl<epadn Nlah dnrrRasal'Nyc agor Raszl

**il*lrr*, hnensadili) di arfima nselca ialah ucapart,

't<olni *oraors*, dar.t.6,nri pofith'. Dan nsreka itulah
ofimgofimg yang bet:rtnfiing," (Qs. An'Nuur l24l: 5D

Takwilfiman Atlah: -f;i;61 JtW $tlri;Irt'..E, i'(fiy
@ ;a;:iri,l$fiW c3 $3- A''fi 'fu- (sesunsguhnva

jaiaban oraig-orang mukmin, bila merelia dipanggil kepada Allah

dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum fuungadiliJ di antara

mereka iulah acqpan, "Komi mendenga4 dan kami patuh'" Dan

mereha itulah otang4rang yarrg beruntwtg)
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Ivlaksud ayat di atas adalab Allah Ta'ala berfirman,

"Sehanrsnya jawaban orangberiman ketika disenrkan kqada hukum

Allah dan Rasul-Nyq !ii:f$'Agar Rasul menglruhtm (mengaditi)

di antara mereka', arn a*gui lawan merekao W1j5- 3 'lg!*
ucqpol, 'I(ani nendengo'. Apa yang dikatakan kepada kami, U.L!,

'Dan lfuni potuh', terhadap siapa yang menyeru kami rmtuk inr."

Ori aah- ayat ini tidak bermaksud sebagi l:habo tentang

hal-hal yang telah larnpag, sehingga meqiadi hal yang telah bertalu,

akan tetapi itu adalah teguran dari Allah terhadap mereka' yang

diturunkan ayat ini, dan pembelajaran bag yang lainnya-

Firman-Nya: @ 'ei$5 'i ,64fi uDot mereka itulah

or ailg-or @rg ysrg b enmt tmg."

Uatsu0nya adalalL mereka yang jika diseru k4ada Allah dan

Rasul-Nya ag;ar merighuhrmi p€*ara yang mercka perselisihkan

dengan lawan mercka, berkata, *Kami mcndengar dan kami meiraati."..,_ ccc

sb,w'i$*tfr 6':'l;;tfri;iifr &,;3
" D ut furarr,rg$ap o y utg taat lepailo AJrlah dur R.asni-Nyc
dm talartkepafu Nlah funbertalruak4fuNya, nal@
nrselctailalahorcltrg.orfrrgyfrigtturdaf,ofrketnenarrryorlu'

(Qs. An Nurr l?Alt 521

Takwir firman Anah: a{k, fr;r'if ;rt, gryet 
Ei'- i3

@ 6aGIf i frr" barangsiapo wng taot hepodo Albh dttt-Rasal-

Nya dan takfi hepada Allah dan bertakwa kepada'Nyo' naha
mereka adalah orarrg4rong yang mendopat hemenangan)
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Maksudnya adatalL bar-angsiapa menaati Allah dan Rasul-Nya

atas hal-hal yang diperintattkan dan dilarang kepada mereka,

menerima keputusan atas mereka, taktrt terhadap akibat dari perbuatan

maksiat kepada Allah, dan menjauhkan dari siksa Allah dengan cara

mentaati perintah dan larangm-Nyq maka termasgk orang ,yang

mendapatkan kemenangan dengan ridha Allah dan mendapatkan

perlindungan dari siksa-NYa.

@@o

i;,LWs SM'frfll{ #'^i; ;fri#v
@'"Fq'q-'fi\;*i;t

"Dart rnercl b(,r/s&mpah dengan rumvl Nlah seluat latat

nmtpah, iikr- l<amu sunth mqels betpumtg, pcrstilah

msela dlwJ Deryt. Katal<artlahr' I anlgmtlah l<atttt+

, buw,mpah, (l3arerra tnt""ar. y drrg diminta iatah) kctaaurt
ydrJg*rdahdilenal.SesznggzhnyaNlahMahaMengetalui- 

a1dyarrgt<$rruWalsr.'." (Qs. An'Nuur ll4lz 531

rakvril firman AIbh: S i,:|;#4i+31'4#'# fili:i9
@i$qp'fuliy|3ii-r;v't8@an'iirekabersumpah
deigan nona Allah sekuat-kuat sunqtah, iika kama suruh mereka

berperang, pastilah meteka akan pergl Katahanlah, "langanlah
kamu bersumpah, (karena ketaalan yang diminta ialah) ketaatan

yang sudah dikenal Sesungguhnya Altah Maha Mengetahui apa

yang kamu heriahan"")

Maksud ayat di atas adalah, orang-orang yang bqrpati"g qI'
hul$m Alh[ dan Rasul-Nya, jika diseru kep adanyu # '"i, 6\
,,Dengan nama Allah selant-lwat sumpah," maka mereka bersumpah



SrarahAn Nrarr

dengan sekuat-kuatnya dan dengan srmgguh-srmgguh'fr31,$ "li*o
kamu suruh'merek4" Irahai Mutrammad untuk kel,rTr .*g qg$4
melawan musuhmu dan musuh orang-orang beriman"i:i{ ,S'i}#4
"Pastilah mereka akan pergt. Ifutakanlah Uanganlah kmnu

bersumpah'.". Makzudnya adalatr laa tahlifua (angan berstrmpah).

l''ri'J'*z;G "(Karena kctaatan yang diminta ialah) ketaatan yang

sudah dikcnal," dari kalian, YmB di dalamnya ada dusta. Seperti

dalam riwayat berikut ini:

26273. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalgu drrl IbrU, Juraij, 
- 
dari Mujatrid, tentang firman

Allab t' ii':1''i0'V..;i' * $ " Kotakarlah,'Janganlah kamu

bersumpah, (kmeru ketaatan yang diminta ialah) ketaatan

yang sudah dikenal'." Maksudnya adalah, Aku telah

mengetahui ketaatanmu kepada-Ku, batrwa itu adalah

kedustaanmu.3s
-*tr'irman-Nyazi,jfiitlLV'31'ttL"sesungguhnyaAttahMaha

Mengetahui apa yang kamu keriakan." Maksudnya adalah,

sesrmgguhnya Allatt mengetahui ketaatan kalian kepada-Nya dan

Rasul-Nya, serta perbuatan kalian dalam menyelisihi perintatt

keduanya, atau yang lainnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya,

dan Dialah yang akan membalas semua amatan tersebut.

eoo

f ?i;i Jiu r{ fiy, fi --,53Art;,5'ffr \;"$ S,

-4( g( $y $$,F 61'W :rr.S"fiW

3s Al It lawardi dalam An-Nuka wa Al Uytn (4/ I I 5).
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nl(atal<anla}o,Tafr lnpada Nlah dffi tafrlah l@padn ru5.il;

darriil<4lr*r*b(,r|alitnsmal&se$rngguhnya-l<ewaiibort
R^;rl itu aitatnh aQayang dibebanlcartl<zpadan,a, dmt

lccwaiJoortl<ffiau sel<alim adalf,h sanat*nata aDa ya?n,g

dibebarilgfrrllr,pddannl.Daniilral<anwtaatl<epadanyo
nisuy a l<mw mendap at p eturtiuk, D art ddak lain l<ew oiiban

RdrJ itu melainl<an rrr"r"yaorpailcan (amonat Nlah) dengan

terang!." (Qs. An'Nuur l24lz 541

rakn il rirman Allah: &G!,'# :F:J;:l:i.$'frtV{J.:i.
@ i"#aC. {r )Al6(;t,Li3-:;.5'ib.rye ?i;JiEv
data*intanl"ruat *epadaAllah dan taatlah kepada rosul; daniika

kamu berpating maka sesungguhnya kewaiiban Rasul itu adalah

apa yang dibebankan kepadanya, dan kewaiiban kanu sekalian

adalah semata-tnata aPa yang dibebanhan fupadamu Dan iilea

kamu taat hepadanyo" niscaya kamu nundopat petaniuh Dall tidah

lain kewajiban Rasul itu nulainkan menyampaikan [ananatAllahJ
dengan terang.")

Maksud ayat di atas adatah, Allah Ta'ala berfirman: $
"Kataltan," wahai Muharnmad, kepada mereka bersurnpah

perintahkankepada Allah dengan sekuat-kuatrya batrwa jika

ffi;;"r* J""Tn *n, dan kepada umat selain *uto* 'iil;*l
yang

kamu

,,Taat kepada Alkth,- wahai kaum terhadap perintatr dan larangan-Nya

kepada kalian. 5;:i'1;,"t$ "Dan taatlah kepada R21ul," karena

ketaatan kepadanya merupakar ketaatan kepada Atlah. W -r|uDanjilra lramu berpaling," dari perintatr atau larangan Rasulullah SAW,

serta enssan unttrk tunduk terhadap keputusan beliau yang diputuskan

atas kaf; ||li r$(!t$'uoro sesungguhnya kewaiiban Rasul itu

adalah apa yang dibebrylta\ lgna/arryq," untuk menyampaikan

ajaran Allah kepadamu' W e ?i;r "Dan kewajiban kamu

sekalian adalah semata-mata aPayang dibebankan kepadamu," wahai
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sekalian manusia, yaitu mengerjakan hal-hal yang telah dibebankan

dan diwajibkan kepada kalian untuk menaati Rasulullah SAW dan

mengilarti segala perintah d"n larangannya

Kami katakan bahwa lafazh 1'j2t A"rorut*" $;s, Lafazh

kalian berpaling berkedudukan sebagai iazm, karena ayat ini fihitab-

nya kepada oraqg-orangyagg Rasulullah diperintahkan trntuk berkata

kepada mereka, 5j$1i;*w'ifrl;+l uTaat kepada Allah dan taatlah

kepada rasul." Ayat yang,,mentrqiukkan bahwa ayat tersebut

maknanya demikian adatalt ;i$ (, e$;r "Dan lcewajiban kamu

sekalian adalah semata-mata, gpa yang dibebankan kcpadamu."

Seandainya fimran Allalt W? rt'l madhi yang bermalcna kabar

tentangrfal gaib, maka kedudtrkan ayat ini akan berada dalarn firman

ArlarL A$fff-t,li1r$.
Firman-Ny "rl-fi.i|ijr$ t1$ "Daniika kamu taat kepadortya,

niscaya kamu menfupat petunjuk" Maksudnya adalah, wahai

manusia, jika kalian menaati Ras-ulutlah SAW atas perintah dan

larangqgr beliau kepada kalian, maka kalian akan mendapatkan

kebenaran dan petunjuk dalam urusan kalian.

firman-Nya: 3J-4i l$ {f fiit :F 6 "Dan tidak tain

kewajiban Rasul itu melainlcan tnenyampaikan (ananat Allah) dengan

terang." Maksudnya adalah, tidak ada kewajiban bagi Rasul yang

diutus oleh Allah kepada satu kaum kecuali menyampaikan ajaran

yang menjelaskan tentang kehendak Allah. Wahai manusi4 tidak ada

kewajiban bagi Muhammad SAW kecuali menyampaikan risalah

Allah kepada kaliaru sedangkan kewajiban kalian adalah menaati. Jika

kalian menaatinya maka kalian akan mendapatkan kebenararu dan jika
kalian menyelisihinya maka kalian akan celaka.

ccc
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,r$,,t i5# €/Ly31 W'LW( t-51 {fr 

";'
d;;t -t li, 

rrfr'{ |;95;'rgo n a-$i,f# ('z-

;rr@ q lrri-{,{"V,-W *;lz;. A
@ Si,+;ft ?,1{!' 4tfs'{, iL

nDan/Jlf,htelahbcrianiilnpadaorcmg'orurJgydrrgbqiman

ili antmal<firau dffi n:p11tgcriall.arr finol'&nal yg,ttg shalih

b ahw a Dia ru,nguh. surr1guh al';oln merti ailil<m mq ela
b qlu,asa di nnttca bwni, seb agaimana Dia tclah meri adil<art

or(mg- ofirng sebelum mqela bqlansa, dan ntnguh Aa
al<orr rnenesuhllorrrbogri mer:el<a agqtul yarttg tnlah ditidlwi'
Nya untukmqeka, ilan diabmar'Mrm al<*rr nenul<ar

(l<eadaorJ) mrz:el<a, sesudah muela dalafiJ krltal<utmt

mmi adi dmxm serrtasa. Mq elca t et dp nrmy en$ alilo4l<u
ilergan tiafu mantpuselcuai<an sesuat;,,t a|a Wr ilengart

Aku, Danbarangsiapd yang (tetap) l<afu ses'udah (iarrit)
ia+ mal<a ntqela ill,,tlah orcmg'orung yolrrg tasik."

(Qs. An Nuur l24lz 551

Tatwil fiman AHah: ,44)itl W 'Krt;l( ,-51frfr'r?t

tEi.#,t*ir'd,W"gfrrffi
@ i'j;;fr|,l{fi $' @an Attah teihh berianii'kepada'orans-

orang yang'beriman di antara kamu dan mengeriakan amal'amal

yang shalih bahwa Dia sungguh-sungguh akan meniadikan mercka

berkuasa di muka bumi, sebagaimana Dia telah meniadikan orung-

orang sebelum tnereka berkuosa, dan sungguh Dit akan

neneguhkan bagi mereha agarna yang telah diridhai-Nya antuk

6l
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mereko, dan dia benarbenar akan ,runakar [hcadaanJ mcreha'

sesadah mqeka dabm ketahutan meniadi arrun sentosa Mereka

tetap menyembahku-Ku dengan fiada ruempenekutuhan squota
opa pan dengan Aku Dan barangsiapa yang ttetql hafrr sesudah

Iianjl itu, maha mcreka itulah arungarang yangfosik)

Allah ra'ala berfirman: pli 'u-$t Xtt 

";t 
"Dan Altah telah

berjanji kcpada orang-orangyang beriman ' kepada Allah dan Rasul-

Ni" 
-{*Di 

antara lramu," wahai manusia €}A;$iW"Dan
mengerjalan amal-amal yang slulih," yaifu orang-orang yang

menaati Allah dan Rasul-Nya terhadap perintah dan larangan-Nya.

d:rt ,t ifu# "Bohwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan

merelra berhtasa di muka bumi." Allah akan mewariskan kepada

mereka bumi orang-orang musyrik Amb dan orang-or-ang musynk

6iog, serta menjadikan mereka sebagai petrguasanya . ,!91"4
# U 45i "sebagaimana Dia telah meniadikan orang'orang

ir-OZtu* mereka berhtosa," yaitu kepada bani Israil, ketika Allatl
mengh4grcurkan para diktator dan menjadikan mereka sebagai

penguasa dan pendudtrknya.

Firman-Nya, '{ $} -:5t 'rft'{"r;S:4; "Dan swtssuh

Dia akan meneguhkon bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya

untuk mereka." Maksudnya adalab niscaya Allah mengokotrkan

agama mereka, yakni agdma yang diridhai dan diperintatrkan oleh

Allah untuk mereka peluk.

Dikatakan bahwa Allah berjanji kepada orang-orang beriman,

kemudian mengikutinya dengan jawaban sumpah dalam firman-Nya"

i:e# karena janji adalah perkataan yang bisa memakai lafazh o!

dan jawaban dari sqmpah, sebagaimana perkataan, 't |fi;l ol 'clttii

'*;t o\'e)trbt.

Terdapat perbedaan qira'at pada aya; 5#t ('+
'sebagaimatta Dia tetah meniadilan orang'orang sebelum mereka
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berhttosa." Mayoritas ahli qira'at membacanya dengan men-fathah'

kan huruf ta' dan lam, yang bermakna, sebagaimana Allafi telatt

mewariskan kepada umat-umat sebeltrm kamu. Ashim membaca ayat

tersebut dengan mendhammah-Y,at huruf ta' dan meng-kasrah-kan

hvnrf lam,menunrt pendapat yang tidak menyebutkan pelalannya.35t

Mereka berbeda pendapat dalam qira'at firman Allatl,

6rdi mayoritas qari' $eo,nli Ashim) membacanya dengan men-
'tasydid-kan hunrf dal,352 yang bermakna, agar mengUbatr keadaan

mereka yy,g.bery,la dalam ketakutan menjadi aman. Orang Arab

berkata oXl J'd Ii jika dia berubah keadaannya dan tidak ada orang

lain yang datang mengisi tempatnya. Begihr juga setiap yang

berpindah dari keadaannya, disebut Jli dengan tasydid, atau bisajuga

tanpa tasydid, tetapi hal itu kurang fasih. Sedangkan jika tempat dia

berubatr ittr ada pengganti yang lain, maka disebut J'$i- dengan

meringankan Jl't:i't4tJ-C(. g"gitu juga perkataan merekq "'jit rii Jal
yalani, meqiadikan yang tain menempati tempat yang dia ganti. Bisa

juga dikatakan dengan tasydid. Hanya saj4 -yang fasih adalali-seperti

yaqg kami jelaskan. Ashim membacanya dgidengan meringankan

huruf dar.

Bacaan yang tepat adalatr dengan men+asydid-kan, yang

bemrakna seperti yang telatr kami jelaskaq karena adatya huiiatt

tentang bacaan tersebut dari semua ahli qira'at, dan karena itu adalatl

35r Abu Bakar membacanya:...dengan men-dhonmah-l<at sebagai naibalfail (tidak
disebutkan/a' il -ny a).
Ahliqira'at lainnya membacanya dengan mem-fathah-Y'an, lcarena admyalafazh
,iir sebelum dan sesudahnya

Mereka yang men-dhantmah-l<an hruuf ra', maka grilt kedudulonnya marfu'.

Sedanglon mereka yarlg mem-fathah'krt huruf ,a' maka 4*Jt kedudulonnya

morhub. Lihil Huiiah Al Qira'a (hal. 5O4) .
352 Ibnu lGtsir dan Abu Bakar membacanya dengan taffirlif

Ahli qira'd lainnya membacanya dengan tasydid- Lihar Huiiah Al Qira'at (hal-

s04).
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perubahan dari keadaan takut menjadi aman. Alcu melihat Ashim

berpendapat bahwa jika aman itu merupakan kebalikan dari rasa takut,

maka dia mengartikan bahwa hilanglah rasa taktrt dan datanglah rasa

arnan. Jadi, dia meringankan bacaan tersebut.

Dalil yang mengatakan bahwa jika dibaca dengan ringan tanpa

tasydid maknanya adalah, jika di tempat yang dia ganti itr'r ada

pengganti yang lain.

Firman-Nya: r{.ta#- "Mereka tetap menyembahht-Ku."

Maksudnya 4alalL mereka tunduk kepada-Ku dengan penuh ketaatan,

dan mematuhi segalaperintah serta larangan.

Firman-Nya: 6*' ()2 ,<it# { "Dengan tiado

mempersehttukan sesuatu apa pun dengan Aht." Maksudnya.adalah,

mereka tidak menyekutrkan-Ku dengan berhal4 patuig, dan yang lain

dalam ibadah mereka" akan tetapi mengikhlaskan ibadah mereka

kepada-Ku serta mengesakan dari segala sesembahan yang disembatr

selain-Aku

' Diriwayatkan batrwa ayat ini turun kepada Rasulutlah SAW

karena pengaduan para satrabatnya yang merasa sangat takut dan ngeri

(pada masa-masa mereka menghadapi musuh), serta kesusahan dan

kesengsaraan yang mereka hadapi akibat perlakuan buruk.

Riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26274. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abi Ja'far, dari Ar-Rabi, dari Abi- Aliyah,

tentang firman Allah, €t L'Al W lSrW( n$ f"t 
T t

"Dan Allah telah berianii lcepada orangorang yang beriman

di antua kamu don mengeriakan amal-amal yang shalih,"

dia berkata: Rasulullatt tinggal selama dua puluh tatnrn dalam

keadaan takut, daq berdakrrah dijalan Allah dengan
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sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Beliau kemudian

diperintahkan hijrah ke Madinah. Beliau dan para sahabatnya

tinggal dalam keadaan takut, siang dan malam mereka selalu

bersenjata, maka seorang laki-laki berkata' "Kapan kita

meletali*an senjata kita?' Rasulullah bersabda, "Kamu tidak

akan melalui rnasa ini kccuali hanya wafuu yang singkat,

hingga akan tiba saatnya salah seorang dari kamu duduk di

singgasana yang amat agmg dengan metnegang lututnya

tanpa besi (p-engaman)." Allah lalu menurunkan ayaL tll';)
'KrW:'crlf"oo, Atlah telah berianii kepada orang-orang

yang berimon di antara l(amu! Hingga firrran-Nya, ,it
4lfs 3.i "21 " D an b ar angs i apa yang (tetap) kafir s e sudah

fianjl fru." Maksudnya ?d$ah, barangsiapa kafir dengan

nikmat m. ithfft 'i ,l*Xr "Mal(a mereka itutah orang-

orang yangfasik' Maksudnya, bukanlah kafu kepada Allatr.

Allah lalu memberikan kemenangan di seluruh Jazirah Arab,

maka mereka beriman. Narnun setelah itu mereka $erbuat

sewenang-wenang, maka Allah mengubah keadaan mereka,

hingga akhimya mereka kafir dengan nikmat Allah. Allah

pun merasukkan rasa takut ke dalarn hati mereka yang pada

waku itu telah dihilangkan oleh Allah.

Al Qasim berkata: Abu Ali berkata, "Dengan dibunuhnya

Utsman bin Affan."353

Ahli talailit berbeda pendapat tentang makna lufur dalam

firman-Nya, Afs 3A :JL dt " Dan barangsiapa yang (tetap) kafir

sesudah (ianji) itu." Menunrt yang karni riwayatkan, Abu Al-Aliyatt

berkatq "Maksudnya adalatr l<ufur kepada nikmat, bukan kufur

kepada Allah."

r53 15"u Abi Hatim dalam tafsimya (tD629), TSsir Ibru Katsir Q0n66), dan As-
Suyu&i dalam Ad-Darr Al Mantsw (6D15), menisbatkannya k4ada Abd bin
Humaid dari lbnu Aliryah-
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Diriwayatkan dari Hudzaifah dalam hal ini seb4gaimana

riwayat-riwayat berikut ini:

26275. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada kami dari Hubaib bin Abi Sya'tsa, ia

berkata: Aku pernatr duduk bersama Hudzaifatr dan Abdullatt

bin Mas'ud, kemudian Hudzaifhh berkata, "Kemunafikan itu
telah hilang. Sesungguhnya kemunafikan itu adanya pada

masa Rasulullah SAW, akan tetapi yang ada sekarang adalatl

kekafiran setelatr keimanan!" AMullah pun tertawa dan

berkata, "Kenapa karru berkata demikian itu?" Ia petY,ala

'Aku telatrmengetahui hal itu.'Dia berkata, W( ir-lfrfi3;)
d,\i1 O iA# ,"LD2t1 W 'K--"Do, Attah tetah

berjanji kcpada orang-orang yang beriman di antara kamu

dan mengerjakon amal-amal yang shalih btalwa Dia

sungguh-sungguh akan meniadikan mereka berhtasa di muka

-,*bumi...."3$

26276. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Abu Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari

Abu Sya'tsq ia berkata: Aktr pepah duduk dengan Ibnu

Mas'ud dan Hudzaifatr, kemudian Hudzaifah berkata, *Telah

hilang kemunafikan, maka tidak ada kemunafikan, narnun

yang ada adalah kekufiran setelah keimanan." Abdullah lalu

berkatq "Kamu sadar perkataanmu?" Dia lalu membaca

fi rman Allah, l4*5 if;, Lffiy s e s unggunny g i ry ab-an or an-

or(mg mubnin' hingga firm*'oll.b, 
"itgif p Aii, "Maka

mereka itulah orang-orang yang fasik." Abdullah lalu

tertawa. Beberapa hari setelatr itu, aku bertemu dengan Abu

'5t Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8D629), As-suyuthi dalatn Ad-Dwr Al
Mantsur (6D16,217), menisbatkannya kepada Ibnu Mardawaih dengan

lafazbnya" dan Ibnu Athiyyah dalam Al Mulrarrr Al Wdb (41193).
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Sya'tsa', maka aku berkata' "Kartna ryakah AMullah

tertawa?" Ia berkata, "Aktl tidak tahu, kffina seseorang

tertawa kemungkinan dari sesratu yang dia t@gumi atau yang

tidak dia kaguni. Aku tidak tatru alasan AMullah tertarya."355

Penakwilan Abu Al Aliyah ini lebih mendekati penalcrvilan

ayat tersebu! karena Allah telatr menjanjikan kenikmatan kepada

umat ini dengan apa yang telatr dikabarkan dalam ayat tersebuf dan

Altah yang telah memberikan kenikmatan tersebut. Kemudian diikuti

dengan: dan balangsiapa larfir setelatr mendapatkan kenilmatan itu.
'o;atiil Aitfi " Maka mereka rtulah orang-or(mg yang fasik-"

26277. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepada}u dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman

Allah,496f$.{6;g'-"Merekatetapmenvembahht-
Ku dengan tiada mempersehttukan sesuafii apa pun dengan

Aht," dia berkata, *Itu adatah urrat Muhammad SAW{356

26278. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

menceritakan kepada- kami dari Al-Laits, dert Mujatrid,

tentang firrran Alt"t, # rr,4a3-{ ri.t#--6 " Meni adi

aman sentosa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada

mempersehtfiikan sesuatu apa pun dengan Aht," dia berkata,

"Maksudnya adalalL tidak takut kepada seliih Aku-357

oco

rss tritr 3 hadits png lalu.

'$ Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(82630\.
35? As-Suyuttri dalamAd-Durr Al Mantsttr (6D16,217), menisbatkannya'kepada Al

far),ani, Ibnu Abi Syaibalr, Abd bin Humai4 dan Ibnu Al Munzhir dari Mujahid.
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{ G} 6# 4 3r4t 1il1J',l9j1 i},6"$:5W
*4;iai ;$rr uf, t e <+rt Wt -fi';i#

@i-;s
"Dan diril<fiiah setrtalryang, tlurr.ail<fitah zalat, dart

taatlahlnpadarasttlrsrr|ayal<aflwdiberirahmat.
J angdrilah l<ffiw kir a bahw d onmg. onng y orrrg l<af u iat

ilapat nelenohlcrn, (Nlah dari merryddaab mel.:ekr,) diburni
ini, sedang tsnpat tinggal mqela (di aldfiru) adaloh

nrr:al<a Dan sungruh dmut ielcldah tenyatkertdi itl.t.o
(Qs. An Nuur l24h 56-571

,.Tatni! firman Allah: Silt l;,+\ ",gjf $(:t',;i7ft ltLfr
jlSS$gy'"6'i(A<r,ba W6fi"61, GD 6fi HrA
@ i;if @an dirihanlah sembahyang, tanaikanlah zaiat, dan

taatlah hepada rosul, supoya kamu dibefi rahmal Janganlah konu
hira bahwa otangerang yang katir itu dapot melemahkan [AAah
dari nungadzab merekal di bwtti ini, sedang tempat tinggal mereka

[di akhiratJ adalah neralca.'Dan sungguh arrrtt ielehlah tempat

kembali itu)

Allah Ta'ala berfimran: W "Dan dirilanlah," watrai

manusia. 

"il$t 
"Sembahyang," sesui-dengan batasan-batasan, dan

jangantalrkatianmenyia-nyiakannya.t$11$tTt"Tunaikanlahzakat,"
yang telah diwajibkan kepada kalian yang berlyr!, dan taatilah

perintah dan tarangan utusan Tutranmu. 6F: HlA"Suprya kamu

diberi rahmat."."

Firman-Ny ", #ii 4 4f W'ufi'A{.5$ "Janganlah

kamu kira bahwa orang-orang yang kafir in dapat melemahkan

(Allah dari mengodzab merelw) di bumi fni." Maksudnya adalah,
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Allah berfirman, "Wahai Muhamma{ janganlah kamu mengira oralrg

yang kafir kepada Allah itr dapat melemabkan'Nya {--Io hrmi ini
jika Dia berkehendak untuk .*gn-"*f-"v "." '#& y:4q9-
tempd tinggat mereka," setelah kebinasaan mereka- '$It ii$ 3Eft
uAdalah rurgka" Dan sungguh amat ieleHah tempat kcmbali itu."

Sebagian mereka mengatakan, W'6';ie $ "Jangoilah
kanu kira batna or(mg-orang yory kafir il4" dengan hunrfya'.3$ Ini

menrpakan pendapat yang temab, yarrrg ada dalam bahasa Arab,

karena *,S"tmembutuhkan &n nostwb, akan tetapi jika dibaca't#3-
maka hanya sfi nashab. Menunrtku, mereka yang membacanya

de,ngan hunrf ya'mengira bahwa noslub yang pertama adalah n*
dan nahab yang kedga adalah uejlr. Akan tgtapi, jika maksuiiya

demikiao, maka tidak 61la maknenya

CCC

Wi'r5t'K;6;K11"8'#'lri:;Yg;ca$i4{6-
z#t u &v.s* w ;a?,fi,fi e7g l:E'h ig:,

dt$ f& -j6'# ** i;fi"$"$'rg. ri u)
,ffr & idfK",# {9'?:a Kry 63,iL''i'":,'A+

*4)g'etfi73

ss Ibnu Amir dan Hamzah membacanya ,;f A$'rpii dengan hunrfya'dan yang

tainnya membaca dengan huruf ra' dengan arn, 'iirDii ';i-l$i .tl^f g'r;;'t i
"Jangmlah kamukira wahai Mlhammadbahwa orang-orangyang kafir itu dapat

melernahlao-" malmaqra kekuasaan Allah terbelenggu karena mereka 0ihat
Hraiiah Al Sba'art hal. 505)



"Haiorc,trg.ofi mgtutgbsriln,,Itrhendaldahfuilakbudak
Qelili am imital yutg\ffrau miliki, ilm orang:otorrg yarrg
--i"t"i6t6ai..tniknft u,meminuidnlepdfu l<ffiau

- 
dg"rr"tt(aa*, iltuhffi) yaiau *fuhm srllrtahvang

S-rt nr 1*til@l<a{ruu nmarro.att,,rr pal<aiarr (fufir)rrw. dt
-*r;rit *i a*, se,udah ta,'bahyanglsry gx.iah) tiga

,*;Wt@rw. Tidak ada dow atnsttttl darrfidnk (Prrk)

t^ rrroZla selain dnti (tiga wakat) iatMuelanelayani
t<ffrw,l*:bagirnt<fintt(adtleperfutrr)Wadf, sebogif,n

b,*rstAil.n*rilrt*rl"hNlahtnenielaslort?yyoyatbdgli;;.i;*"h&%ffi#;,3bf*Biiatcsana"

ofartg4rang yang oefamanr "ertuu'"utt 
uuwTva""

wanital Wng kamu'miliki, dan orangorung yang belun baltgh di

antara hamu, meminta izin kepada kama figa hali [dalam satu hyil
yaitu:sebelunsembahy'angSubuh,ketikahamumenanggalkan
pahafun[luarJmuditengahharidansesudahsembahyanglsyu.tltulahttigaaatatbagikamuTidakadadosaatosmudantidak
-[pula]atasmerehaselahdari[tiga.waHuJituMerekamelayani

ko*o,sebagiankamu[adakeperluanJhepadasebagian[yanglainl.
DemikianlahAttahmenjelashanayat.ayatbagihamuDanAllah
Maha Mengetahui tagi Maha Bii alcsana)

Ahli talct rit berbeda pendapat tentang malma firman Allah,
.K;tj ;K11'61 "{.*4'HendaHah budak-budak (elaki dan wanita)

fong kon, ilk.,; SeUagian ulama berpendapat batrwa maks.ydrVa
-uaauU, 

laki.laki, dan mereka yang disebutkan dalam ayat ini dilarang

SrarchAn Nrarr
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masuk atau menemui mercka pada tiga waktu ini kecuali dengan izin.
Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

26279. Ibnu tlamid menceritakan kepada karri, ia berkata: llakam
menceritakan kepada kami dari Anbasalu dari Al-Laits, dari
Nafi, dari Ibnu Umar, tentang firman Allab 6t F"g'K4 iK77 "Hendofuah budak-budok (etaH don wanite
yang kamu miliki," dia berkat4 '.Itu untuk laki-laki, bukan
untuk svrnita."35e

Ahli talnr/il lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalah
laki-laki, bukan perempuan. Mereka yang berpendapat demikian
menyebutkan riwayat beril$t ini:

26280. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:
Abdurratrman menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Abi Hushain, dari Abu
Abdurrahman, tentang firman Allah, .H$:K$'"$t 

F.*rn
"HendaHah budak-budak (elaki dan wanita) yang kamu
miliki," dia berkata, "Ayat itu bagi laki-laki dan perempuan,
dalam keadaan apa pun mereka harus meminta izin, baik
malam mauPun siang hari.'3@

Di antara dua pendapat tersebut, yang paling tepat menurutku
adalah yang mengatakan batrwa maksudnya adalah laki-laki dan
perempuan, karena Allah telah menyebutkan secara umum.dalam
firman-Nya,'Ki$ ;K!, lirt'{. ;;,:t i Hr rrdo&oh budak- budak ( e t aki
don wanita) yang kamu miliH." Maksudnya adalah semua yang
memiliki budak, dan tidak mengk*rususkan dari mereka laki-laki atau
perempuan. Ini menurut pendapat yang menjadikan keumuman zhahir
ayat tersebut.

l5l AUu fa'Ar An-Nuhas dalam Ma' ani At etr' m (3 t S SZ).30 lbnu Abi llatim dalam aftirnya $nlg{).
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Jadi, penalwilan ayat tersebut adalab wahai orang-orang yang

membenartan Allah dan Rasul-Nya, budak-budak perempuanrnu dan

budak-budak laki-lakimu hendaknya meminta izin jika masuk

kepadamrg dan janganlah mereka masuk kecuali dengan izinmu.

Adaptrn orang-orang merdeka yang belum baligh, sebanyak tiga kali,
yaitu tiga kali dalam tiga waktu pada waktu siang dan malammu.

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat berikut ini:

26281. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri4 tentang firman

Aliah, '{{ti ;K11 '$ ?"*n "HendaHah budak-budak,

(elaki don wanita) yang kamu miliki," ia berkata,

"Maksudnya adalatr budak-ludak salraya yang kamu miliki."

7g lS 'ir'# l*|.i'ui(, 'o* orans-orans vang betum

baligh di antara komu, meminta izin kcpado kamu tiga lcali

(dalam satu hari)." Dia mengatakan, *Maksudnya adalah,

,-.mereka yang merdeka dan belum baligh."

Ibnu Juraij berkata: Atha' ' bin Rabah berkata kepadaku,

"Hendaklali mereka meminta izin. Semua itu berlaku bagi

anak-anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan."

[ebasaimms firmanAl-lah, p#A $'rirt ,*U711ft
,6JriL *iry #'ifr(: "riga kati (datim saiu hari)

Yaitu: sebelum sembalryang Subuh, kctika kamu

menanggallcan pakaian (uar)mu di tengah luri dan sesudah

sembahyong Isya" Mereka berkatq "Itu adalah waktu

atamah (ika telah gelap)." Aku berkata uJika telah

melepaskan pakaian mereka setelah mtmcul kegelapan

(malam) hingga masuk waktu pagi, maka apakah mereka

harus meminta iziid?" Ia berkatq uYa' Aku katakan kepada
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Atha' , "Alnkah meminta izinnya hdnya jika mereka telah

melepaskanbaju?'Iaberkata,,rrTidsk.'t36r :'
26282. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia bErkata: At Husain

menceritakan kepada kami, ia bertata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Shaleh bin Al Kisaru dari

Ya'qub bin Atabah dan Ismail bin Muhammad, batrua tidak

diwajibkan bagi hamba lakiJaki untuk meminta izin kecuali

padatiga waktu aurat itu.3e

26283. Ali menceritakan kepadakra ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 9T$ ;KJ:,',r$ "€"9 "HendaHah budak-

budak (elaki dan wanita) yang kamu milihi," dia berkata,

"Jika seorang lakiJaki telah berkhatwat dengan istrinya

setelah shalat Isyq maka tidak dibolehkan bagi seorang

pembanhr dan anak-aoak kecil untuk masuk kecuati dengan

izinnya, hingga waktu shalat Subuh. Begitu juga jika telatt

berkhalwat dengan istrinya setelah shalat Zttrhur, atau yang

semisal dengan itu.353

26284. Yunus bin AMul A'la menceritakan kepada k;mi, ia berkata:

Ibnu Wahab memberitatlrkan kepada kami,'ia berkata: Qurah
bin AHurrahman memberitahukan kepada kami dari Ibnu

Syihab, dari Tsa'labah, dari Abi Malik Al Quradhi, dia

bertanya kepada AMullah bin Suadi AI Haritsi (sahabat

Rasulullah SAW) tentang meminta.'izin pada tiga waktu aurat

tersebut. Dia lalu berkata, *Jika pakaian luar itu telatr dilepas,

maka tidak diperboletrkan bagi seorang pun dari pembantu

361 16ro llakim menyebutkan hal yang s€rupa dalam ta&irnya (5D635).
ffi Tidak t -i dapa*an dalem rpftrcnsi yang ada pada kami.ffi lbnu Abi llatim dalam taGirnya (ED634,2635) dalam tiga hadits yang bcrlainan

d€ngu fiisanr,d.
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,,ang tehh baligh, af,au amk-anak yang belum baligh dari

golongan orang merdeka, unhrlc nasuk kecuali dengan

meminta idn.u36'

26285. Ya'qub menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Iliyyah
me,nceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Alor

mendengar Atha' ' berkata: Ibnu Abbas berkata, "Ada tiga

ayatyang ditentang ole! manusia: semua bentuk perizinan,

nr---Ny.,+'#'fi A'F;1;'t'*Kr4Asesungsuhnya
or(mg yang palw mulia diantara kamu disisi Allah ialah

orang yutg pal@ taqwa diantsa kamu. Sesunggrhnya

AAah Mala mengetahui lagi MaIa Mengenol (Qs. Al
Hqiuraat [a9]: 13) namun manusia berkara, "Yang pating

mulia di antara kalian adatah yang pali4g besar rumahnya"

dan aku lupa yang ketiga."36

26286. Ibnu Abi Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazid bin Zurai menceritakan kepada kami, ia berkata:
'* 

Yunus menceritakan kepada l<ami dari Al Hasaru tentang

firmao Allah, 'Kt$ ;Kr,|$ "6t#S "HendaHah budak-

budok (elaki dan wanito) yang lcantu miliki," dia berkata,

"flasan b€rkaf4 'Jika seorang laki-laki membolehkan

hambasahayanya tidtr benamanya, maka itulah izinny4 akan

tetapi jika tidak membolehkan tidru bersarnanya maka dia

harus meminta izin pada waktu-waktu ituu36

26257. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lemi, ia berkata: Yahya

bin Said menceritakan kepada kami, ia berkata: Suffan

6 As-Suynthi dalamAd-Durr Al Manstr (6D18), menisbatkannya kepada Abd bin
Humaid dan Al Bukhari dalamAdab al Al M{rad dari Tsa'labah bin Abi Malik
Al Qurathi.

'65 lbnu Abi Hatim dalam taftirnya $n$, dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam
Ma' oni Al Qur' n Q I 552,5 53).

36 Ibnu Abi llstim dalam taftirnya $n$r.
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kqada kami, ia bertata: Musa 9i" -[+bi]-
Aisyah dari Asy-Syabi, teotmg firman AUaL 6 '$Sa
'#4 &77 "H"ndoktah budok-bud& (elaki dot wanita)

yang kamu miliki," ia berkata, uAyat ini 6dak di'nasakh",

Aku katakan bahwa banyak orang tidak lag

mengamalkannya! Dia berkata' "Allahul musta'an (Allah

tempat meminta Pertolongan)." 
3s

26288. ...ia berkata: Affiurralunan menceritakan kepada karni, ia

berkata: su&an menceritakan kepada l€mi dari Musa bin

Abu AisyalU dqtt 4"V:Syubt- d* alu bertanya kepadanya

tentans ayat,'K;6 
-;Ki'"31 

?<ru "Hendaklah budok'

btdak (etaki dan wanita) yang kamu miliki-" Aku katal(an'

"Apakah ayat ini termasuk mantsuWt." Ia berkata, *Tidalq

demi Allalrr tidak dihapuskan." Aku katakan' uAkan tetapi

manusia tidak mengamalkannya." Dia berkata' "Allahul

musta'on.'as

26289. ...ia berkata: Abdunatrman menceritakan kepada karri, ia
berkata: Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu

Basyar, dari Said .bin Jubair, ia berkata "Orang-orang

mengatakan bahwa ayat ini mansuWt, akan tetapi yang

sbbenarnya adatalx, orang-orang hanya meremehkan ayat

26290. ... ia berkata: Mutrammad bin Ja'far memberitahukan kepada

kami, Syu'bah memberitatrukan k"puda kami drri Abi

Basyar, dari Said bin Jubair, ;"*g "y^t V( 6.5i4ifd

367 Tidak tertulis dalam manuslcrip.
,s Ibnu Abi Hatim aathm tafsirnya (8D633) dan Abu Ja'far An-Nuhas dslam

Ma'odAl Qu'ot(31552).36 lbnu Abi Hafim dalam tafsirnya (8D633), Al Baghawi d8/lam Ma'alim At-Tozil
(4filt), en r6v Al On rubi (12R00.

'' it nalnawi d31am Ma'alim At-Targil (4DL8) dan lbnu Al Jauzi dalam fud Al
Masir(6162).



SurchAn l{rarr

9;6 ;331 $'*ru"Hai orotg-orang vang beriman

hendaklah budak-bttdok (elaki dot wodta) yang kamu

miliki...." Dia berkafa, "P{ida masa sekarang tidak ada yang

mengamalkan ayat ini.u37

26291. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitatrukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Handhalah

menceritakan kepada kami, bahwa dia mendengar Al Qashim

' bin Muharrmad bertanya tentang perizinan? Ia lalu berkata,

"Hendaklatr dia meminta izin pada setiap waktu yang

sekiranya aurat terliha! kecuali yang termasgk biasa lalu-

latang di dalam rumatL yakni suami kepada ibunya"3z

26292. Muhammad bin Al Mutsanria menceritakan kepada kasri, ia

berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia

berkata: AMul AzizbinAbu Rawad memberitatrukan kepada

. l€mi, ia berkata: Salah seorang dari Tha'if memberitatru
'* 

kami dari Ghailan bin Syuralfibil, dari Abdunahman bin

Atf, bahwa Rasulutlah SAW bersabda "Janganlah

perkataan orang fudlri itu mengapwkon ryabta shalatmu."

Atlatr berfuman, F yt? i& Mdt rii. )i l$ "Don

sesudah sembahyang Isya. Qtulah) tiga awat bagi kamu-"

Al<an tetapi yang dimaksird dengan atamah adalatr saat

gelapnya malam -ketika trnta pulang kandang--"rzr

Terdapat perbedaan tentang bacaan firman-Nya" F *liLS
"Qtulah) tiga awat bagi kamu" Sebagian besar {1gira'at Madinah

dan Bashrah membacanya dengan me-rafa'-kaa,9)Ul yang bermakna

3'r Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D632) dari Said bin Jubair dengan reda*si

yang sama-

'? Ibnu Abi llatim ddam tafsirnya(812636).

'* HR- Abmad dalam musnadnya Qtto, tS1, Al Baihaqi dalam ls-Sznan (11372),

Al Baghawi dalam syoh sumoh Q1221,222' Shahih lbnu Khuaimah (349),

dn Muhonaf Ab&trrwaq (ho2l55).
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klwbar tentang tiga wakfir yang disebutkan. Seakan-akan menurut

mereka maknanya adalah, dan tiga uxal6u yang telah Kami

perintahkan kepadamu agar kamu tidak masuk ke dalamnya,(tempat

tertentu) kecuali dengan meminta izin, adalah tiga waktu aurat

bagimu, karena pada waktu itu kamu metepaskan pakaianmu dan

sedang berkhalwat dengan istrimu.

,llayoritas ahli qira' at Kufah membacanya dengan'me -nashab-

kan e,)tilPz sebagai jawaban bagi &)r{dt yaog Pertama. Seakan-akan

menurut mereka makna ayat tersebut adatah, hendaklatr budak-budak

yang kalian miliki dan anak yang belum baligh meminta izin tiga kali

pada tiga waktu aurat bagimu.

Pendapat yang tepat adalah, keduanya adalah qira'at yartg

berdekatan malrranya, dan setiap ahli qir'ah membaca dengan qira'at

tersebut, maka dibenarfan untuk membaca dengan qira'at mana saja.

Firman-Ny* "$'rAt'&a1;{; tr$ 4 "Tidak ada dosa

atasmu dan tidak (pula) otil irTrka selain dari (tiga watffa) itu.

Mereka melayani kamu." Maksudnya adalatr, tidak ada.dosa atas

kalian; para pemilik rumah dan tempat tinggal.

Firman-Nya: i* {; "Dan tidak (pula) atas merekn)'

Maksudnya adalah, luga tiaak ada dosa bagi budak laki:laki dan

perempuan yang kalian miliki, serta anak-anak yang belum mencapai

usia baligh setelah waktu tersebut, yakni setelah tiga waktu aurat

tersebut.

Huruf ha' dal sruy pada qyTt ;)i;. kembali kepaP ':l>till
dalarn fimran Allah, F *>i Lli "[ntot1 tiga aurat bagi kamuJ''

Maksudnya adalah, tihat-aaa dosa dan halangan bagi orang-orang'

37a Haazah, Al Kasa'i, dan Abu Bakar membacanya manshub, sebagai badal dari

firman Allah, c.,ri t t dan c'r'1c'*i manshub sebagai dhad.

Ahli talcyil hinnya membacanya dengan dhammah, menjadikannya sebagai

khabar mubtada' mahdzt$. Lthat Huii ah Al Qir a' at (hal. 505).
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tshadap hdak-budak yang merska miliki, yang tclah mencapai usia

baligh, atau anak-anak kecil, unhlk masgk dengan tanpa izin setelah

t[ga waktu yang disebutkan dalmr firman Altab ug #'riti ,F ,,
W'r$l riV lrr$f i&q.sj6' "sebetwn simbihvang sibuh'

ketika knnu menanggalkan pakaian (ua)mu di tengah hd dan

sesudah sembalryang Isya. u

Penjeiasan kami sesuai dengan pendapat ahli tal$'il laimya'

dan yang berpendapat demikian adalah:

26293. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu shaleh

menceritakan kepada kapi, ia ber'kata: Muawiyyah

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Kemudian diberikan kednganan bagi mereka untuk masuk

dengan taopa izin selain pada wakttr tersebut, yakni antara

waltu shatat Subtrh dan shalat Zhuhur, dan setelatr Zruhur

hingga waktu shalat Isya. Diberikan keringanan bagi budak-

budak dan amk-anak kecil untuk masuk ke dalam rumatmya

"*{engan tanpa izin. Itulah mak$d finnan Allab {;#4
"Sai"&;$ 'riao* ada dosa ata.smu dan tituk (pula) atas

mcreka-selin dqi (tiga wafut) ifz'. Sementara itq mereka

yang telah masuk usia baligh tidak diperbolehkan masuk

dalam keadaan apa pun ke nrmah seseorang dan istrinya

kecuali dengan i5.t87t

Firmen-Nye. 'S#$tL uMereka meloyani komu!

Lata^ ojtil, dt-norfurlen karcns dhomir p Tentang

budak-budak yang mereka miliki dan anak-anak kecil, bahwa mereka

adalah ojrllr wahai manusia

ffi Ibnu Abi Hatim dalam ta6irnya (8D636,2637,263t) pada dua hadits yang

bcrbedq dengpn fiisarlr,d.
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Maksud lafazi ojrgllr adalab mereka yang keluar masuk ke

rumah tuan-fuan mereka dan kerabatnya pada wakhr pagi dan sore

tanpameminta izin, untuk melayani kebutuhan mereka

",F. {9 'PJ;. ,,sebagian kamu (ada kcpertuan) kcpada

sebagii(yang thin1.,' Selain tiga wakttr yang telah diperintahkan

rcpuL -"r"t",nt,k tidak masuk ke dalam rumatr tuan-fiEn mereka

kecuali dengan izinnYa.

Firman-Nyar '6fiK{i & ir)yK,,or^iHantah Attah

menjelaslran oyot-oyoi Oogi pamu."- Maksudnya adalah, watrai

manusia, sebagaimana telah Kami terangkan kepadarnu dalam ayat ini

tentang tata tertib dalam meminta izin, maka Allah juga telah

menerangkan semrur aturan, bukti, dan syari'ah agama-Nya'

Firman-Nya: ,* u fii6,,Dan, Alah Maha Mengetahui

tagi Matw Bijaksana.r Maksudnya adalalU Allatt Matra Mengetahui

kemaslatratan hamba-Nya, dan Maha Bijaksana dalam mengaflrr

mereka tentang urusan ini dan urusan lainnya'

ooo

e 6ii l,:Et L2-- Yiz:{ iJr'& 37t3fi {g r'Y

H ry',r$ :A; H',;t'# afK;rri
,Dart alabilr anak anal<:nw tElah soflIrJpoji ufltw bdigh,

mak4twtra*lan muelca nwnl,il;nta iZi* se|qti or(mg'orar.g

yarrg sebelum mqela meminta izin. Demikianlah y'J;lah

"roriit*t 
*r dyat ayat:Nya. Dan y'f;lah MaIw Mmgetalwi

' 
lf,gi Matto Biiat<sana." (Qs. An'Nuur 1241: 59')

Takwir rirman Atrah: t3 13)1,ljjiiif1 Nrk ffl4 f.## 4 $Y i*:; Hxi'#- 64{{;4i uOi
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@an opabil|, ana*<noknu tclah sarnPai urrtto boligh, ,rraka

hendahtah ,rr$eka ,ruminta izin, seperti otong4rang yang sebelum

,rurcka ,tuminta izin Demikianlah Allah nunieloslant ayat4yat-

Nyo- Dan Altah Maha Mengetahui lagi Maha Biiabana)

Malsud ayat di atas adalatr, Allah Ta'ala berfirman, 'Jika

anak-anak kalian dan anak-anak kerabat kalian telah mencapai usia

baligh.,'

Maksud tatazh,'62 adalah golongan orang-orang yang

merdeka

Maksud latazh, AS rffiaA,mencapai usia baligh.

Maksud lafazh'lj')/::;! adalah, janganlah mereka masuk ke

tempat kalian setiap waktu kecuali dengan izin, baik pada waktu tiga

aurat mauprrn waktu lainnya.

Fiman-Ny r,, fu n-Oit''w 171 "seperti orang-orang

yang sebelum mereka meminta izin:" Maksudnya adalah, sebagaimana

anak:auaknya yang telatr besar, dan kerabatnya dari golongan

merdeka, memintaizin.

Dalam ayat ini Altah mengkhususkan tentang anak-anak dan

memberitahtrkan hulom mereka dalam meminta izin dengan tanpa

menyebutkan budak-budak yang mereka miliki. Sedangkan ayat

sebelumnya meayebutkan hukum anak-arrak merelia dari golongan

merdeka dan budak, karena hukum yang berkenaan dengan budak-

budak adalah satq baik dewasa maupun anak kecil, yaitu harus

meminta izin kepada mereka pada tiga waktu yang telatr disebutkan

dalam. ayat yang sebelurnnya tersebut.

Penjelasan ka6i sesuai dengan pendapat ahli talc\ ril lairurya,

dan yang berpendapat demikian adalah:

26294. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyyatt
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menc€ritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia b€*ata,

',sedangkan mereka yang tetah mencapai nsia baligh -yakni
dari golongan aoak-anak dan orang merdekp tidak rxr--leh

masgk kepada soorang laH-laki dan isninya, kecuali dengan

ssizinnya dalam setiap waktu. Itulah mak$d firman }lt+* ; <$t t;sitz bt1:r!' )L\l'&Jrr,l g v
'6in ryatila anak'anabnu teloh sampai umur baligh maka

hendaktah mereka meminta izin sePerti orang'orang yang

sebelun mereka meminta izin'.ut76

26295. Al Qasim me,lrceritakan kepada ka6i, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami,. ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadak' dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha' ' Hata' {gf'y
bti:# i3Jfr {*. St6ii "Dan ryabila anak-anabni telah

sampai wmr b:atigh maka hendaHah mereka meminta izin"

Atha' 'b€rkata, 
*Diwajibkan bagi se'mua yang telah mencapai

usia baligh agar meminta izin kepada orang (untgk masuk ke

dalamnmahnya)."37 -a-

26296. Ygnus menceritakan ke,padahr, ia berkata: Ibnu wabab

memberitahukan kepada l@mi, ia berkata: Yunus

memberitahukan kepadaktr dari Ibnu syihab, dari Ibnu Al
Musayyab, ia berkata, "Seorang laki-laki harus meminta izin

kepada ibrmya. Diturunkannya ivat, A,Jfr& f ii {gelt
'Dan apebila anak-arubnu telah sampai umur baligh',

dalamhal ifir."3il

Fiman-Nya: U:; H':fr '6; 64K "ormikianlah Atlah

menjelaskan uyd-oyat-Nya." Maksudoya adalalL demikianlah Allatt

376 Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (8D637).

" Tdtt At Qutfubi (12308), As-suygthi dalam Ad-Dun Al Mortsttr Gf220),
meoisu"ttannya kepada said bin Manshur dan Al Bukhari dEtram Adab Al
M{ra4lbnu Mundzir, dan lbnu Mardawaih dari Atha'.

3il Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (812638).
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meneraogkan huhlm-hul(um dan syariat-syariat agama-Nya

kepadamg, sebagaimana Allah telah menerangkan te1rtang hul$m

anak-anak dalam meminta izin jika telatr mencapai usia baligh.

Firman-Nya: #,iffi " D* Allah Mahd Mengetahui

lagi Maho Bijatrsana." Maksudnya adalah, Allah Matla Mengetatrui

kemaslahatan harrba-Nya dalam hal itu dan urusan lainnya. Allah

Maha Bijaksana dalam mengattr makhluk-Nya'

@@0

;\ Ut, €rt 5.,{t (-q6;iv,6i LA)i'eLil;6

7 <;#- 6'7A,*$3r'& 6,41tA <,i;-
ryuKy"1

"Dq, puanptmt puenpuart htL ydng talah teth&rJti (df,ti

h"In am, irrerrso,dr il yang tiado inlg,lrJknwin (lagi)'

tiaddah atas nrsela dasa ma16a;tggoil61rJ pal<aim mqela
itengan dnak (bennal,stil rnmarnpald<m puhiasan, ilmt

b*lrt* sop,,fi adntah lebih baik bagi mf,r;el<* D m Alilah

Mtot* Madengar lagi MaIw Bii aksana"'
(Qs. An,Nuur 12412 60'l

Talrwil firman Allah: 5iI, lk.6F4{ .Ji 4i'q,Ls;fi
X. GiFs- & "yt #;a-i €frq 6:5.,J Lq q
@ ,+ A'iiSW-@an peren plan-perempuan tua vang telah

irnrrli iaort haid dan nungandungJ yang tiada ingin kawin pagil,

tiadalah atas ruireha dosa menanggalfun pakaian mereka dengan

tidah [berruksttdJ nunanpakkan perhiasan, dan berlahu soPan



adotut lebih baih bagi nurefu Dan Allah Moha Mendengar lagl

Malaa Bijaksana)

tvlaksud ayat di atas adalalt Altah Ta'alaberfirman, "Wanita-

wanita tua yang sudah berhenti dari melahirkan, sehingga tidak lagi

pengalami haid atau melahirkan. "

hfi6 bentuk trmggalnYa !ri.
&-'oj$;-{ Cjf "Yutg tiada ingin kawin (tagt) - Ivlalsudnya

adalab srdah tidak iaa Urapan rmtuk bersuami, sehingga tidak

menginginkan untuk menikah lagi.

Fiman-Nye €4Q. <;5- 6 Lq €* 4!,
,,Tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaim ,nereko.".

Maksudnya adalalL tidak ada dosa bagi mereka untuk menanggalkan

pakaian meDekq yakni jilbab mereka, yaitu tptup yang berada di atas

kerudung dan pakaian lgar. Tidak ada dosa bagi mereka untuk

melepaslon semua itu dihadapan lakiJaki, baik mahramnya g"rp*
bukan, dengan tanpa berhias dan berdandan

Perkataan kami sesuai dengan perkataan ahli talqilil lainnya"

dan yang berpendapat demikian adalah:

26297. Ali menceritakan kepadaktr, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kepadalnr dari Ali,- dari Ibnrr Abbas, tentang

firman AnalL '&- 'itj*- { ,4t [4] 4, L.fi6 "Dan

perempuan-peremlrrun ttw yang telah terhenti (dari haid dan

mengandung) yang tiada ingin kawin (lagt)"' ia berkata,
t'Maksudnya adalah wanit4 tidak ada dosa baginya trntuk

dudtrk di nrmahnva dengan mengenakan dara'(pakaian yang

dipakai di dalam nrmatr) dan kerudung dengan menanggalkan

jilbab mereka selama tidak berhias diri-dengan sesuatr yang

dibenci oleh Allatr. Allah berfirman, -i'{+ 64; 6i!,
'14.r,?rL53''& €raiq- <;-1;' Tidotah aias mereka
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dosa menlnggalkot Pakaian mereka dt'7?:.. !ry,
(bermaksud) ii**pou*n perhiasan'' f <ri+;:;' og

5{i 'Dqn berlaht soPan adqtah lebih baik bagr

mereka'."3D

26298. Alu diberitatru dari At Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata: utaid memberitahukan kepada kami, ia

berkata: Alu mendengar Adh-Dhahhak berkata ten-tang

firman Allah, <fiq <fr'- "Menanggalkan pakaian

mereka,,, ia berkata, "Maksudnya adalali jilbab, yakni tutttp

mrrkadaninitrntrrkwanitatuayangtetatrberhenti
melahirkan.Tidakadamudharatbaginyauntuktidak
mengenakanjilbabdiataskerudungnyaSedangkansetiap
wanitamuslimatryangmerdeka,jikatelat'mencapaiusia
baligh, wajib baginya unttrk menjulurkan jilbab mereka

hineea ke dada mereka. Allab berfirman: U ix-fi <4i-
W X 'ii:; J itX ilii z**$ "HendaHah meretra

_* mengulurkan iilbabnya kc seiuruh tubuh merekn. yang

demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dilcenal,

Karena itu mereka tidak di gangglt." (Qs. Al Atrzaab [33]:

5g). Pada masa ihr terdapat orang-orang munafik, yang jika

seorangwanitayangjelekkeadaandanpakaianyamelewati
mereka'makamerekamenyangkamerekaberhiasdiridan
sebagaipelacur.Merekamenyakitiwanita.wanitamuslima}r
ittr dengan ucapan yang keji. Mereka tidak mengetahui antara

wanita merdeka de'lrgan budak' Oleh karena tt'l- -S]*il*il- :* :4j;,'.rti, $4 lb y,',3r+ p:W,
'{L ii:3-triA 6ft li* o:-"wahai Nabi, KatakanlahT:3-*grfrorii'l.qls i#u

ipiao istri-istrimu, orri{-anok perempanmu dan istri-istri

oiong mubnin; HendaHah mereka mengulwkaniilbabrrya lu

selwuh tubuh mereka- yang demiWan itu stlpcya merelca

'' Ibnu Abu Hdim menyebudsan dahm afsirnya(826aD



TdstuAfl.:Iitui

lebih mudah untuk dikctal, I(areru itu mereka tidak di

ganggu.,.. Jika pakaian mereka bagus dan tidak menimbulkan

ketamakan pada diri orang-orang munafik"'3m

26299. Al Qasim menceritakan kepada lgmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kard, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allatl, AL-65
ll rl"Oan Peremptarn'perempuan tua yang telah terhenti"'

ia berkat4 .Maksudnya adalah yang telah berhenti

il]ffiffi:iiffid berkata tentang avat"|,;ir,4i
((.;."Yang tiada ingin kmt4n (l-qSt)r" iaterkata' uMereka

tidak menginginkannya." <fr'- 6 '$, 6* 6)t
4 4ilj."nadatan atus merekn dosa menanggalkan palaian

mereka." Ia berkata"Maksudnya adalah jilbab mereka' "3tr

26300. Ygnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ib_nu Zaid berkata

tentang firman Allah, lK,t-6F.t2 | ,i\ W('eL.t{\-.-'yl- ##'& <ri1q. <;5- o1'& q #,;Dai- 
iterempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari

laid dan mengandung) yang tiada ingin kowin (lagi),

tiadalah atas merela dosa mencmggalkan palaian mereka

dengan tidak (bermatcsud) menampaldan perhiasan," ia

berkat4 "Maksudnya adalah meletakkan kerudung mereka.

Ada yang mengatakan batrwa maksrrdnya adalah, yang tidak

berharap gntuk menikah lagi, yang telatr mencapai masa dia

tidak membututrkan laki-laki dan tidak ada laki-laki yang

membuttrhkan mereka. Jika telah mencapai usia itg maka

3e Disebntlcan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(5D639) dengna lafaz.h: sampai

di atas kerudung. Tidak kami temukan hadits dengan sanad dan lafazl yang

l€ngkap di antara referensi buku yang kami miliki.
It 6o[ Abi Hatim dalam tafsirnya(812640,2641), pada dua hadits yang berlainan,

dengan sfiisar.lrid.
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dibolehkan meletakkan jilbab me-reka dengan tanpa berhias."

Dia lalu me,mbaca ayat, '€A fr, <;#5- S "Do,
berlaht sopan adalah lebih baik bagi mereka." Dia berkata,

"Bapakku pernatr mengatakan semua ini."3t2

26301. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

dan Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan menceritakan kepada kami dari Alqamah bin Murtsid,

dari Dzar, dari Abi Wail, dari Abdullall tentang firman

Alrah, !ilq <);,;;6 Lq 6* jSr"riadatah
atas mereka dosa menanggalkon pakaian merelca," dia

berkata, "Maksudnya adalatr jilbab, atau pakaian luar."

Dalam hal ini Suffan ragu.383

26302. ...ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Su$an menceritakan kepada kami dari Al A'masy,

dari Malik bin Al Harits, dari Abdunabman bin Yazid, dari

Abdutlah, tentang firman Altah, 6 U+ <* 6$
<fiq-<;;-"Tiadalahatasmerekidosamenanggalkan* palcaian merelc4" ia berkata, "Maksudnya adalatr pakaian

luar."3r
26303. Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia

berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya,

dari kakeknya" dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari

AMun:atrman bin Yazid, dari Abdullalr, tentan g ayat, 1$
64q- <;;- 6 Ut, 6* "riadatah atas mereta

dosa menonggallan pakaian mereko," ia berkata,

"Maksudnya adalah kain yang membalut."3t5

3u Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(512640).
3E3 Ibnu Abi Hatim dalam tafsinrya (812640) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil(4D19),
3s Al Mawardi dalam An-Nulwt wa Al Uyun (4ll2l), Ibnu Athiyyah ddam Al

Muhorrar Al Wajiz (41195), dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an
(3tss6).

'8' Abdunazzaq dalarir tafsimyaQlaa\ dengan lafaz.h yang semisal dari Qatadah.



26306.

26307.

fd*tAih,lW

263M. Muhammad bin At Mutsanna mencerital€n kepada lcami, ia

berkata: Muhammad bin Ja"far me,lrceritakan kepada kami

dari Snrbalu dariAl Hakam, iaberkata: AkumendengarAbu

Wa'il berkata: Aku mendengar Abu Auullah berkata te|ltang

ayat (2llt3 1;;;- i'{t, 4** 6is "riadatah atas

mereko dosa menonggalkan palcaian mereka," ia berkata,

"Maksudnya adalah jilbab.u'ffi

Ia berkata: Yahya bin Said me,lrceritakan kepada kami dari

Syubalu ia berkata: Al l{akam memberitatnrkan kepada karf
dari Abu Wa'il, dmi AMullatl, dengan redalsi yang semisalnya'

Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMunazzaq memberitahukan kepada kami dari Ats-Tsauri,

dari Al A'masy, dari Malik bin Al Harits, dari Abdurrahman

bin yazid, dari Ibnu Mas'ud, tentang firman AltalL <ri;-fi-Pl-,#;S & <XQ"Menanggaltron pakaian mereka

den[ai tidok (bermaksud) menampakkan perhiasa4" ia
berkata, "Maksudnya adalah pakaian lua'."rsz "'-
...ia berkata: Al Hasan bin Yatrya berkata: AMurrazzaq

berkata: Ats-Tsauri berkata: Abu Hushain dan Salim Al
Afthas memberitahukan kepadaku dari Said bin Jubair, ia

berkat4 *Itu adalah pakaian luar.u3s

26305.

26308. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menoeritakan kegaja -f .9* Mughirah, dari Asy-Sya'bi,-

tentans ayaL -i3i- ## & <Aq <;; 01

"Menanggalkan pakaian mereka dengan tidak (bermaksud)

metumpakkan perhiasan," dia berkata, "Maksudnya adalatr,

perempuan yang sudah tua dan tidak berkeinginan menikatr

3ffi Asy-Syuyrthi menyebutlcan dalam Ad-Dur Al Mantsvr (6D22)juga dimurkan
oleh Auur-razaq, Al Firyabi, Abdullah bin Humai4 Ibnu Al Mundzir dan Al
Baihaqi dari lb,ttu Masbd.

3t7 Abdurrazzaq dalam tafsirnya (2/U6).
ttt 16;4
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lagi dibol€hl@n melepas jilbab mereka Sesungguhnya Ubay

bin Ka'ab membacanya, 'ogr.$.b fui'i:lt:"o

26309. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Itiryah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku berkata

kgpudu Ibnu Abi Najih tentang firIng 41.h, 6iE 6.i!,-Fl-./Lfg,'& €ri1q <;5, 6 '{tr "nidatah atas

merelra dosa menonggallwn pakoian mereka dengan tidak
(bermaksud) menampakkan perhiasan," ia berkata"

"Maksudnya adalatr jilbab."

Ya'qub berkata: Abu Yunus berkata: Aku katakan kepadanya,

'Dari Mujatrid?' Ia menjawab, uY4 di rumatr dan di
kafiIar."3s

26310. Muhamma<t bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, AI Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia
'*berkata: Warqa' menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, 9f" Yuiulid, tentang ayat, <4 6,
<Aq <r;5'- J '$= "Tiadalah atas m{reka dosa

menanggallan pakaian mereka," ia berkata, "Maksudnya
adalatr j ilbab mereka. !' 3el

Firman-Nya: "-*).*{yf $ "Dengan tidak (bermaksud)

menampakkan perhiasan." Maksudnya adalalL tidak ada dosa bagi

'8' lbnu Abi Hatim dalam tafsirnya(8D642), Al B4ghawi dalam Ma'alim At-Tarail
(4D19),Ibnu Athiyyah dalam Al Muharro Al Wajiz (41195), Abu Jafar An-
Nuhas dalarr Ma'ani Al Qur'an (3/556), dan itu merupakan qira'at yang syad,
yang mengandung kemungkinbn adalah tafsirannya.

3s Hadits ini dengan lafaztr yang sempurna tidak l<ami temukan di antara literatur
yang kami miliki.
Disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (8D642) hingga perkataan:
jilbab.

"t Mujahid dalam tafsirnya (hh. a4a)

I
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Ber€ka untuk melepaskan pakaian lgar mcrcka jika deqg3n

melepaskan pakaian itu tidak berniat me,mpertihaf,kan perhiasan

mereka png tersembrmyi bagi laki-laki

lrfazh C.Ft qakr,n,u adalah' seoraDg wanita

memperlihalkan keindahan yang seharusnya mereka tutupi.

Firman-Nya' '5i3 f- <;#-& 'o* berlaht sop(m

adaluh lebih baik bagi mereka." Maksudnya adalalL jika me,reka ingin

tetap menjaga kesucian dari melepaskan jilbab dan pakaian luar

merekq Taka hendaknya mereka memakainya" dan ifir lebih baik bagi

m€,reka daripada melePasnYa

Penjelasan karri sesuai dengan pendapat ahli tat$ril lainnya'

dan png berpendapat demikian adalah:

26311. Mghammad bin Amr menceritakan kepadahr' ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Harits menceritakan

kepadakg, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada Fami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada karli, semuanya dari

Ibnu -Abi Najrlu dari Mujahid tentang firinan Allah, ir[
5{i X- Gi6 "Din bertaht soPan adalah lebih baik

bagi mereko,' dia berkata, 'Mereka hendaknya memakai

jilbab merEka."3n

26312. Ibnu tlamid menceritakan kepada lomi, ia berkata: Jarir

menceritakan kepa4p kami dari Mughiratr, dari Asy-Syabi,

tentang ayat, €A f- <,;;;S- iV "Dm berlaht soPan

adalah lebih baik bagi merek4" dia berkata" "Meninggalkan

rn Mu.lahid dalam tafsirnya (hat. 494), Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (8Q642),

dan Abu la'frr An-Nuhas drJram Ma'ani Al Qtt'an (3/556). i i :
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hal itu, maksudnya adalall tidak mau melepaskan pakaian

mertkans

26313. Ygngs mencetitakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

me,mberitahtrkan keeada kar-ni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Alt"lr" 5{1fr- <;#-{13 "Don berlaht

sopan adalah tebih boik bagi mereka," dia berkata, "Maksud

lafazh Jrd'|} adalah meqiulurkan kenrdung di atas

kepalanya Utiy pun berpendapat demikian."3s

ry A'& "Dan Allah 'Matw Mendengar lagi Malw

Bijabana,i "6 *rp- kalianl3es dengan lisan kalian. ry "Maln
Bijaksana,,, terhadap hal-hal yang kalian sembunyikan di dalam

dadamu, maka jagalah lisanmu dari ucapan yang dilarang trnhrk

diucapkan, atau menyembrmyikan sesuahr yang dibenci di dalam dada

kalian, yang dengannya kalian 

ffi"*

{;3,*irr ;9 S; A s)i\,l,' :$ {JU t^rt & ;tr
fi'Hiri .>. # 5'k# Lr'it'li 6 H {t

o. H 5 ?)6 o. A 5'p*-;yo. * 5'{;rA *3
o. 1f, 5 p:A*i 5'H; e; 5 ?;-A

4"H_*5i^ZL4 j4rvi
,n Tdtt lbnu KAsir OO1I15) tnpa sanad, dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir

(6t63).

'* 'iidalc kami temukan hadits dengan lafadr ini di antarb literatur yang kami miliki.
3et Tidak tercanturn dalnn manrskrip, dan yang kami cantumkan berasal dari

naskah manuskrip )ra$g lain.
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6ssWU65r+$Lu6!*75

6j#'4.;51'H11k#.ayL4
"Tidak afuhalmgffibagi orangbuto, ddak (Pilt) basi
otuJg phlcnng, ddak (pnla) bagi orang sakdt, df,rJ fidak

(p"lr,) bagi dhilru sendiri, rnal<*rr (bqwrw.sanw muelca)
di rumohl<mw sendiri atat di nmihbapakbapalnw, di

t:almah ibuJiburnu, di rumah saudara, saudmanu yanglaki'
laki, di rumah saudaronw yarJg puenpmn" di rumah
sauduaba4lnw yfrJglaki.lolki, di r:.imah saudma

bd\alnw yarrg puengun, ili nmah satdmo ibunw ydrJg

lali-taki, di nmah srudma ihmw yorJg perempuan' di
rumah y@wl<$nu miliki lorncirryo dtau di rumahl<swan'

lalwamrw-Tiilakadaholangdnbasil<afiwmalwrlbetsoma'
s(mro nnela atml sendidarJ. MaIa olpffilol<anu meniasttki

(srmr rumah dnti) rumoh.runah (lni) h.md.aldah l<mntu

martqi sdlfin'lnpada (p englrur.W a y orJg bq arti n.r:n$ ei
salarri l<Epada dirinru wndiri, sal.arn yarrg ditctapl<frrJ df,ri

sisi AIIdtb y olrJg dibd bedat lagi baik. Denikianlah Aj;ldh
ml;delast<url cyat ayat(Nya) baghrru, dgdr l<affatt

nenatm*ry*" (Qs. An Nuur 12412 6ll

r_rar-l
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6#W 4$l'H':'rc#-Fiadc oda hatongan bogi

orotg bdo, tidok lpttbl bagi orang phcang, tidoh filrulal bagi orang

sahil dan frdoh tpttkl bagi dirimu sendiri, rrrakar, [benaru-sana
nurekal di ruruh kamu sendbi otau di rwruh bapabbopaknq di
rwnah ibu-ibumq di rmuh saudara- saudaranu yang lalrtbki, di
runah saudaramu yang perempuan, di rwnah saudara bapakmu

yang laki-lalei, di rwruh saudara bapabnu yang perempuan, di
runah saudara ibumuyang laki.laki di rutttoh saudara ibumu yang

peremptmn, di rwnah yang kamu rtfiki kuncinya otau di rwtwh
kawan-kawanmu Tidak ada halangon bagi ko,mu nahan berconta-

samt mereka otau sendirim. Maha apabila hotttu memasuki fsuatu
rumdh dariJ rumah-rtmtah [kiJ hendahlah kanu numberi salam

kepada [penghaninya yang berarti nemberi solamJ kepada dirimu
sendiri, solarn yang ditetqkan dari sisi Allah, yang diberi berkat

lagi baik Demihianlah Allah menieloskon ayat-ayat[Nyal bagbna,

agar kamu nunahonkya)

- Abu Ja'far berkata: Para ahli tal$til berbeda pendapat

t"ot"od ayat ini. Sebagian berpendapat bahwa ayat ini ditunrnkan

sebagai keringanan bagi kaum muslim unttrk makan bersama dengan

orang buta, orang pincang, orang saki! dan orang eaca\ dari makanan

mereka, karena mbreka telatr dilarang malon bersama mereka dari

makanan mereka, ditakutkan dengan makan dari makanan mereka,

mereka telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah dengan

nrman-Nya, -3 ly,Fl r4J$ iJtA rlLU{ t!;r; A$i qin-
'# *6 ri-r;46{3 "Hai orang-orang yang berima4 ianganlah
lramu saling memakan hota sesamornu dengan ialan yang batil,

lrccwli dengan jalan perniagaan yang Berlaht dengan suka sama-

suka di antara komu." (Qs. ArrNisaa' [4]: 29)

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:



26314. Ali m€ocedtakan teeaaafu, ia bertata: Abu Sh&h
menceriakan kspada kami, ia htata: Muawifryah

me,nceritakan keeadaku dari A!i, dri Ibnu Abbas, t€'lrtangE

tumanAllalL ltlll ljLU 6tCL'?5; 4
"Tidak ada tulangut bagi kamg- nqa! [bersana-satna
merekaJ.'s$ Hingga firman Allah,Elijl J"Atou sendiriot\"

ia berkara: Ketika Allah menuruolcan "t"L wr. o-$lw-
,#t rLl$ FJr;\ 6LU { "Hai orans-orans vans
iertnon jangaiah kamu sating memakan harta sesonarnu

dengot ialan yang batiL" (Qs. An-Nisaa' [a] 29) kaum

muslim b€rkat4 "Sesungguhnya Allah melarang kita

memakan harta di antara kita dengan jalan yang batil, dan '
makanan adalah sebaik-baik hart4 maka tidak dihalalkan

bagi kita untuk makan di tempat ontrg lain (yang bulon hak

kita).- Manusia pun menahan diri dari.perbuatan itu. Allah

lalu mentruokan firman-Nya, 7; $;5fi &j4 "Tidok ada

lalangan bagi orang butd" ni"Eu -e'e? -;46 
5'

"Dinmahyang kamu miliE htrcfitya"?n

26315. Pemah diceritakan kqadaku dari Al Husain, ia berkata: Aktt

mend€Nrgar Abu Muadz berkata: Ubaid me'mberitahukan

kepada kami, ia b€rkata: Aku men{engar 4dh-Dhahhak
berkara tentang firman Allab 6 if*i &;fi "Tidak do
lulotgur bagi orory buta," bihwa sebelum diutusnya Nabi

SAW, penduduk lvladinah tidak makao bercampur dengan

orang-orang buta dan orang-orang sakir Sebagian berkata

"Mereka menjijikkan dan kotor." Sebagian lain berkat4

"Orang-orang sakit itu tidak sempurna dalam makan merekq

sebagaimana orang yang sehat menyempurnakan makan

mereka Mereka yang pincang tertahan karena tidak mampu

TddrAdl.:Itr,aDrri

3$ Dalam manuskrip t€rulis 8s e dan yang benar adalah yang kami rctapkan
t' Ibnu lGtsir dalam ta$irnya (101276)
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'jbe,racs*'Acsakandalsmm*ao'sedangkanyangbutatidak
depat melihat makanao yang baik" 1$loh lalu menqnrnkan

fEman-Nya yang berisi tentang tidak ada dosa bagimu untuk

makan bersama orang sakig orang pincang dan orang btrta.3',

Berdasarkan pendapat mereka" maka makna ayat tersebut

adalah, wahai mangsiao tidak ada dosa bagimu terhadap orang buta

unttrk makan dari dan bersamanya. Jugatidak ada dosaterhadap orang

pincang dan orang sakit pada diri kalian" rmtgk makan dari rumah

kalian.

Mereka mengartikan makna * p"b ayat ini menjadi J'
(yang b€mrti'pada')

Ulama lainnya berpendapat bahwa ayat ini ditunrnkan sebagai

keringanan bagi mereka yang cacat untuk makan di nrmatr-rumatt

yang telah disebutkan oleh Allatr dalam ayat ini Segolongan sahabat

Nabi SAW, jika mereka tidak mendapatkan di datam rumah mereka

apa yang mereka makan, maka mereka pergt ke tr-+ bapak-bapak

-"t"[u, atau ibu-ibu mereka, atau yang telah disebutkan oleh Allatt

dalam ayat ini, sedangkan mereka takut memberikan makanan itu

kepada mereka ya11g cacatkarena makanan itu bukan milik mereka

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwaya-

riwayat berilut ini:

26316. Muhammad bin Amru menceritakan keeadalo, ia berkita:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadaku, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: warqa' menceritakan kepada kami, sernuariya dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatrid, ia berkata' "TiFk ada dosa

bagimu. 'pyr; eA 5'pt;3Y 'gU 6'Makan

3et Ibnu Abi Hatim dalam taftirnya (8?il3) dan As-suyuei dalamAsbab An'Nuul
(hal. 199).
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(bersota-sona merela) di rwnah kamu sendiri atu di

rumah bapak-bapabnu'. Pada masa itu laki-laki yang cacat

-Ibnu 
Amru berkata dalam baditsnya: Dua orang buta dan

dga orang c21c71t. Harits dalam baditsnya berkata: Qrang buta

danorangpincang._yasgrnembufuhlGn,mengikutike
rumah mereka, dan jika mereka tidak mendapatlon makanan,

maka me,reka membawanya ke nrmah-rumah bapak mereka

dan nrmah-rtrmah orang yang telah disebutkan, sementara

orang yang mengikuti itu merasa kurang senang. Allah talu

menunmkan firuran-Nye 'Tidak ada dosa baE{mq dan

dihalalkao mnkanan bagi mereka di mana saja mereka

mendaPatkannYa'."3e

26317. Ai tlasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdunazzaq memberitahgkan kepada l(ami dari Ma'mar, dari

Ibnu Abi Najih, dari Mujatri4 ia berkata, *Pada nrasa itu laki-

laki membawa orang buta, orang sakit dan orang pirrcang ke

rumsh bap* merek4 atau ke nrmatr saudaranya, atau

pamannya Bibinya dan orang-orang yang cacat itu merasa

be,rdosq mska mereka berkata, 'Mereka membawa kita ke

rumah-rumah orang lain'. Allah pun menunfirkan ayat ini

sebagai keringanan bagi mereka'm

26318. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

keeadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri4 seperti hadits Ibnu

Umar dan Abu Ashim.

Lflama lainnya berpendapat bahwa ayat ini tunm sebagai

bentuk keringanan bagi orang-orang caca\ sebagaimana dijelaskan

'' Mujahid dalam asirnYa (hal. 495).* lUiru-nazaq aaUn tifsirnya (214p7 dan 248), Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya

$D6gil ari n Srahidi 66tr,an Asbab An-Ntmtl, hlg,. 223 scrta Ibnu Katsir

datamta8imYa (10D74)
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dalam ayat itri, rmfirk makan di orang yang

meninggalkan merelca untgk perang. Mereka yang berpendapat

demikian me,lryebutkan riurayat berilut ini:

26319. Al Hasan bin Yatrya menceritakan kepada kami, ia berkata:

ltb&rrazzaqmemberitahukan kepada kami dari Ma'mar, ia

berkaia: Aku berkata kepada Az-ztthntentang firman Allah,

U #li & ;4 "Tidok ada halangan bagi orang 
,u"'::_

Mlngapa orang-orang yang buta, sakit, dan pincang

disebutkan di dalam ayat ini? Dia berkata, "AMulah bin

Abdullah memberitahukanlar bahwa jika kaum muslimin

berperang, maka mereka meninggalkan orang-orang cacat ihr

dan memberikan kunci-kunci rumatr mereka Merekaberkata,
.Telah kami halalkan bagimu untuk makan makdnan yang

ada di dalam rurratr kami'. orang-orang cacat itu merasa

berdosa dengan hal itu, maka merefca berkata' 'Kita tidak

al€n masuk ke dataur rumalt karena merekatidak ada'. Allatl

*kemudian menunrnkan ayat ini sebagai ruktahoh bagl

mereka.st

ulama lainnya bemendapat batrwa maksud lmran Allatt, JJ

t? *-fr e s: A 6f'fi :Y !i'6i e*fi $." na* oao

ttongin'bagi oran{butaltiaa* @ula) Fagi orang pincang, tidak

(p"la) bagi orang sakit," untuk tetap tingg!;r-!*,1t"'t trtj{$
drjalan Allah. Mereka berkata: Firman AllalL Wli 6 ?;i&{;
;b;*$1"Dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, mapan (bersama-

io*o mereka) di rumah lcdmu," terputus dari yang sebelumnya'

Mereka yang berpendapat demikian menyebutkan riwayat-

riwayat berilut ini:

or Abdunazzaq dalam ta6imya Ql4q dan An-Nuh8s dalam Nasil:h wa Al
Mansttkh(hEl. 201).

,t

l

il
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26320. Yrmus menceritalon kepadaku, ia berkata: Ibnu Wthab

memberitahukan kepada hit ilWg:Y" ry1,W2
tentang firman Allalt 73 e;Jll dp Y-r -e,3.-oll.,,til
I'1 ,*Jt,:{" {;*didak-ada lwlangaibagi orang buta,

Udi";$$n,f; *1ii&;tr
€o*?g- c"fi:F $;*Fida*
naa* 6rrfa1 bagi orang pincang, tidak (Pula) bagi orang

safit," dia berkata, "fni tentangj-rha4 di jalan 4ttr+'Pul*
firman AnarL ibs;3b 'it'C I '#1 & {:'oo"firman Allah, ibs;3 Y i fr & {3'oon
tidak (pula) b'agi dirimu sendiri, makan (bersama-sama.^

merelra) di rumah kamu'. Hingga firman AllatL l:+)e
zi+
eJl

,Atau di rumah kowan-kawantnu'. Ini merupakan sesuatu

yang telatr terputus. Karena hal ini terjadi pada masa awal,

rumatr mereka tidak memiliki pinhr, sedangkan pernbatasnya

longgar, sehingga seseorang yang masrk tidak mendapatkan

seseorang di dalamnya, atau mendapatkan makanan

sedangkan dia dalam keadaan lapar, maka Allafi

memperbolehkan untuk memakannya Hari ini, hal itu sudatr

tidak ada, rumah-rumatl t€lah ada pemiliknya, dan-inereka

menutup nrmatrnya. Jika kelgar kodisi yang dahglu sudah

tidak adalagt.'*

Ulama lainnya mengatakan bahwa ayat ini turun sebagai

bentuk keringanan bagi kaum muslim untuk makan bersama orang

sakit dan pincang jika mereka maq yang dahulunya mereka menjaga

unttrk makan bersama mereka.

Mereka yang berpendapat demikian trenyebutkan riwayat

beri}iut ini:

26321. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lgmi, ia berkata:

Abdurrat[nan menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Qais bin Mgslim, dari

Muqasam, tentang firman Allab U #$ &;4 "Tidak

o lbnu Abu Hatim dalam ta$imya (8Dil4)
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ado lulangan bagt orang buta," dia berkata' "Mereka

menjaga untuk makan bersama.o.rang y91g :St dan pincang'

Lalut,n'rlah firman Allah, 6LU Jllg?i; I
66 5l4 'Tidak ada lalangan-bagi karnu makan

bersama-sama mereka atau sendirian!ffi

Mereka berbeda pendapat tentang finnan Allah' t2 417 6 i
,&143 ,, Di rumah yang kamu miliki latncinya." Sebagian

berpendapat bahwa maksudnya adalatr wakil dari pemilik, dan orang

yang bertanggung jawab dengan rumah tersebut. Diperbolehkan

baginya untuk makan ketika dia pergr'

Merekayangberpendapatdemikianmenyebutkanriwayat
berikut ini:

26322. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaleh

menceritakankepadakami,iaberkata:Muawiyyatt
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

. 
- firman AllalL f44 Hf V J"Oi rumahyang pamu

mitiki htncirq/a," ia berkata, "Pemilik rumah mewakilkan

kepadaseseorangketikadiabepergran'laluAllatt
memberikan keringanan baginya unttrk makan dari makanan

dan kurmanya, serta meminum su$rnya''Y

Adayangberpendapatba}rwamaksudnyaadalatlrumatrorang

itu sendiri, maka dibolehkan baginya untuk makan. Riwayat-riwayat

yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26323. Diceritakan kepadaku dad Al HusairL ia berkata: Aku

mendengar Abu Muadz berkata: Aku mendengar te;
Dhahhak berkata tentang firman Allab Hf 6 ;1

i^443,,Di rumah yang kamu miliki kuncinya," ia berkata,

..Maksudnya adalatr, rumatr salatr seorang di antara mereka,

o Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D643)
s AJ naghawi dalam Ma'alim Atta'ail (nzD

i

i

I
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karena sebenarnya dia adarah pemiliknya, dan budak-budak

Yang mereka miliki'''ot

26324. Al Hasan menceritakan kepada ia berkata:

t$&nazzaqmemberitahukankepadakamidariMa'mar'dari

eatadah, ;;;; #d ; 4' 6 i " Di rumah

yong l-*u *iA kuntcinya"'ia berkatq "Maksudnya adalarh'

dari apa yang karru simpan wahai anak Adam'"6

26325. Al Qasim menceritakan kepada kami' ia berkata: Al Husain

menceritalan t"p"a" k'-i' ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku a*i fUo-" Juraij' dqri Mujahid' tentang firman
'-"ir"r, i^A' ; 4' A J " o' rumah vans kamu miliki

htncirqla," dia berkata' "Teripat untuk menyimpan milik

mereka sendiri, bukan milik orang lain''1o7

Di antara pendapat tersebut' yang mendckati penakrrilan

I#T **'"m;*T'r"g;:Y ff :l:;fl::r #::
lrawanmu,'adalah pendapat y*g m#riwayatkan dali, Az'Ztfrli.' dari

Abdutlah bin Abdgllah, tar"na ryft1a-yang 
p4i"g jelas dalam firman

;;;;:*u 
-ffi 

J; 1J E #{t & fr " ridak ada hatangan

bagi orang buta, tidik (pitiUayi orang pincang"'yaitu' tidak ada

dosa bagi *"r"kt;; tehh aiseUuttcan dalam ayat tersebut untuk

makan ai ,o-uh-*.i yang telah disebutkan oleh Allah di dalam

ayat ini. Jika *'ftou fu; lebih jelas memang demikian' maka

menalm,ilkanayatdenganmul.nanyuyangjelasdandipatramilebih
baik daripada mengartikan dengan makna yang menyimpang' Setiap

penaknritan y*g t"oyetisihi pendapat' yan& mengatakan bahwa

*5 Ibnu Abi Hatim datam tafsirny x (8D647) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa

* ^:Wil;m tafsirnya (2/44 8), rbnu Abi Hatim dalam tafsirnv a (8 D641 )'

f,ilIi rrr"*-utai aateE. ln't'tuint w a Al uvntr (41 124)'

t' ffiulia dakm tafsirnYa (hal a9D'
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matnanya adalab, tidak ada dosa bagi orang )ang bS? d4n pincang, tilaF

lebih tepat Be.gtu juga penafrrifan nrman affar,'gV 6 W1 &{;
'i4;ij f,2"mt fidak @na) bagi dirirw sendiri, ,rrokort (bersama-

s)ona nereka) di ntnah komt" Penahryilan yang lebih t€pat adalatt

watrai manusia, tidak ada dosa bagimu. Kemudian -omng-orang yang

cacat dalam ayat ini diseru dengan benttrk jamalq !y't bf 'tnakan di

rumahmu sendiri." Jika orang Arab menjanrakkan antara khabar yang

eaib deNgan mulrtat lab, giraka dia memakai latafu lntuk muklwt ab -ny a.

il u"rr*rl Ai lVl i'cJf )t;i+'tii"t'c,,'t'dan tidak bed<ata a'fl 2 crt
t4E Begitu juga firman Allab W &{;"Dot tidak (pt la) bast

dirimu sendiri," kabamya tentang omng yang sakig butq dan pincang.

Sdangkan lataijrr yang digrrnakan bentuk mul&Aha\ Allah berfimran,

rrlit 5(arn bukae, rjit i,f.

Jika ada yang berkata, uKitatelatr mengetahui tentang halalnya

makan di rumah-rumah mereka sendiri, [<arena]& makanan ifu milik
mereka, tetapi apakah dihalalkan pula bag mereka untuk makan dari

makana+ yanB lain?"
Jawabannya adalah: Masalah itu tidak seperti yang mereka

sangka, akan tetapi sebagaimana disebutkan dari LJbaidillah bin

AMullah, bahwa jika mereka pergl untuk berperang maka mereka

meninggalkan orang-orang yang caca! sehingga orang yang berperang

tersebut memberikan kunci kepada orang yang mereka tinggal dan

membolehkan mereka memakan makanan yang mereka tinggalkan di

di rumah. Sementara orang yang cacat itg kelaparan ketika tuan

rumahnya tidak ada- Oleh karena itu, Altah memberitahu mereka

bahwa tidak ada dosa, dan diizinkan bagi mereka untuk makan

makanan mereka Jika demikian penalon'ilannya, maka tidak ada

rnaknanya bagi mereka yang mengatakan bahwa ayat ini diturunkan

karena adanya perasaan tidak senang dari orang yang ikut makan

* Di dalam manustrip disobutkao dengon kata Jl sebagaimana kami

merctapksnnya berdasartan n$kah lainnya
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selain dari makaoan orang yang diiluti, lGr€na jika ayat tersebut

seperti yang mereka katal€o, maka makna ayat tersebut adalah: Tidak

ada dosa bagi kalian untuk makan dari makanan selain orarg yang

kalian iluti, atau dari makanan bapak oralrg yang mengundangmu'"

Serta tidak berkata, "Untuk makan di rumatr-rumafimu sendiri atau

rurratr bapak-bapakmu." Begitu juga tidak ada mat<nanya bagi mereka'

yang mengatakan bahwa malrna ayat tersebut adalatl, tidak ada dosa

Lugi or*e yang buta unJuk tidak ikut berperang dijalp Allah. Itn

karena firman Allah, 'itU Sgebagai fiihabu 
"j 

a* oi kedudukannya

manshub sebagai ltuUur 
"i 

a* bergantung dengan .'J tersebut

sehingga dapat dimengerti bahwa malaranya adalah, tidak ada dosa

Uugi oi*g yang buta untuk makan di rurnatr mereka sendiri' Tidak

,rp"rti ,*g dikatakan oleh mereka yang mengatakan batrwa

maksranya adalah, tidak ada dosa baginya utuk tidak ikut berPerang'

Jika masalah tersebut seperti yang telah lcami terangkan" maka

makna penalonilan ayat tersebut adalah, tidak ada dosa bagi. o*9
buta, orang sakiq orang pincang, serta kalian wahai manusia'untuk

makan di nrsrah-nrmah kalian sendiri, di nrmah bapakmu' di rumah

ibumu, di rumah saudaranru, di nrmah saudara perempuanmrq di

rumah saudara taki-laki bapakmtu di nrmah saudara perempuan

bapakmq di rumah sandara laki-laki ibunu, di rumatl saudara

percmpuan ibgmg, di rumah orang yang kamu miliki kgncinya, atau

di rumah sahabat-sahabatuu dikala kepergian mereka jika mereka

mengizinkanmu.
' ..a '

Lafa^g[lir 661man . adalatr ,9:9Jt atau 
tme-a1 T*yTp,*

Bentnk t*gguloyu yaitu e+ jika yang dimaksud adalah mashdar,

sedangkan jika yang ai-at s,ra gwt maka artinya alat untuk

me,mbuka, sehingga bentufnya adalA &: {4, a^dalam ayat ini

maknanya adalah alat untuk membukq sebagaimana ka6i jelaskan

dalam penalu,ilan aYat tersebut
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eafadah menakrililkan firman Atlalr ?e* J"lt* dr

rwnah kaworkmoawnil," dalatlt riu'ayat berikut ini:

26326. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kemi, ia berkata:

AMurrazzaq memberitahukan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadah, tentang ayat, iLi'-a2 3\"Atau di rumah powan'

, kmttarunu," ia berkata' "seandainya aku makan di rumatl

sahabatku tanpa ada perintahnya, rnaka tidak ada dosa dalam

hal itu.'

Ma.mar berkata: Alu pemah berkata kepada Qatadab, 'iAtau

apaloh aku . tidak akan minrrm dari sahabatku ini?,, Ia

menjawab, "I(amu seperti sahabatku' "o
Ahli tal$ilil berbeda pendapat tentang penalnililan firman-Nya'

Ud 5 t4 ltLV 6 iy*'pg 4$ "na* ada hatangan

bagi kanu io*o" bersam{-sama mereka atau sendiriaz." Sebagian

befpendapat bahwa pada waktg ittr orang kaya merasa berdosa rmtuk

makan-,,-de,ngan orang miskin, maka Allah memberikah rukhslwh

kepada mereka untuk makan bersama orang miskin. Mereka yang

berp€ndapat demikian menyebutkan riwayat berilut ini:

26327. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj mencoritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha" Al l(hurasani- dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allah- '6d-5-,11 WU 6
"I{onu nakan bersama-sama mereko atau sendirian* dia

b€rkat4 *lvla}sudnya adalah, omng kaya itu meneurui

salrdaranya atau kerabatnya yang miskin, lalu

mengrrndangnya makan. orang kaya itu berkata, .Demi

Allatt aku merasa berdosa makan bersamamu. Aku orang

lrzyqs€dangkankamuomngmiskin"Allahlalu

- Abdunazzaq dalam ta$irnya Q1448) dan lbnu Abi Hatim dalam ta$irnya

(812608).
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memerintahkm untrk makan bcrsama-sama mereka, atau

Ulama lainnya berpelrdapat bahwa m*suanya adalah satah

satu da€rah di Arab, mereka tidak mat€n kecuali dengan yang lain.

Oleh karena itu" Allah mengizinkan siapa saja di antara mereka untuk

makan sendirian atau makan bersama yang lain. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini :

26328. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shaleh

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata,

"Mereka merasa berdosa jika makan sendirian, hingga

mereka mendapatkan orang lain makan bersomanya. Allatt
lalu memberikan keringanan kepada mereka, 'k4;4
UG 5 E$ '*LY f 'CL1t.'ridak ada'tutangan bagi

kamu makan bersama-sama mereka atau sendiTian'."arr

26329. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ail.Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Seorang laki-laki dari

bani Kinanah merasa malu jika makan sendirian, hingga

turunlah ayat ini.u'r2

26330. Aku diberitahu dari Al Husain, berkata: Aku mendengar Abu
Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahtmk berkata "Mereka
tidak makan kecuali bersama-sama. Itu merupakan attran
bagi mereka. Allah lalu berfirman, 'Tidak ada dosa bagi

kalian untuk makan bersama-soma dengan orang sakit dan

rr0 16ru Al Jauzi drlam fud Al Masir (6/66) dengan hadits yang semisal.
arr Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (82il8) dan Abu Ja'far An-Ntrhas dalam

Ma'oi Al Qur'ot (3/558).

'r2 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al ($un (41125) dan Ibnu Al Jauzi d^lam Zad
Al Masir (6166).
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omng hta, s€rta ddak ada dosa bagi kalian untuk makan

bersama-sama ata! scndirian'.'aB

26331. Ygngs mcnceritakan kepadahr, ia berkata Ibnu Wahab

memberiahukan keeada kami,-ia qgrkqt* Ibnu Zaid b€rkata

tfptang n!.- Atl"lL ti$'fiLU i tatl'4; 4
6ij1 J"riao* ada lwlangon bagi karnu Drakan bersuna-

sama merelu atau sendirianu dia berkatq "Sebagian orang

Arab ada yang tidak pernah makan bersama-sama, namrm ada

sebagian lain yang tidak makan kecuali bersama-sama Oleh

karena itr1 Nlah berfirman tentang hal ifiL"n4

26332. Al Hasan menceritakan ia berkata: AMurrazzaq

memberitahukan kepada kami, ia bertata: Ma'mar

me,mberitahukan keeada l<ami dari Qatadah' tentang ayafi'

Ud 5 E$ \LLY 6 
tCL'e* .zi "riaa* aao

lwlangan bagi kanu makatt bersona-sanu mereka atau

sendiriqt,,' ia berkata, "Diturunkan tentang sattr daerah dari
---kaum Arab yang salah seorang dari mereka tidak mal<an

sendirian; dia membawa makenannya ihr sampai beberapa

hari hinggp mendapatkan omng untuk makan b€trsamanya'"

Aku kira dia mengatakan bahwa mereka adalah bani

Kinanah.frj

, Ulama lainnya berpendapat bahwa makstrdnya adalatr sattr

kaum yang jika kedatangan tamu maka mereka tidak akan mal(an

kecuali bersarrra tamunya Allah lalu memberikan keringaoan kepada

mereka untuk makan menurut kehendak mereka Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat berikut ini:

{r3 Al Mawardi dalam Ar?futcd wa Al Uyun (41125) de,ngan se,misal dari llrinalU
dan dangan lafrtnya dari Adh-Dhahhak scrta Qatadah" Al wahidi Aalen,lsbab

AwNtoul(M. 223).
ar' Ibnu Abi Hatim dalam aSirnya (8126'a9).
ari Abdurrazziq &lam ta$irrya Q1449).
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26333. Abu As-Saib menceritakan kepadakq ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada l<ami dari Imran bin Sulaiman, dari Abi

Shaleh dan llcimalL keduanya b€rkat4 "Jika kedatangan

tamu, maka mereka tidak akan makan hingga tamu tersebut

ikut makan bersama mereka. Allah lalu memberikan

kepada merekq 'gLU' 6'C3.'P* I
€6 5l4 'Tidak ada hatangibogi ko u makan

b er s ama-s atna mer eka atau s endir ian' -tt1t6

Pendapat yang benar tentang penakwilan ayat tersebut adalah,

Allah menghapus dosa kaum muslim untuk makan bersama-sama jika

mereka matl atau makan sendiri-sendiri jika mereka mau. Atau bisa

juga sebab turunnya ayat ihr adalah adanya Perasaan takut pada orang-

orang kaya untuk makan bersama orang miskin. Bisa juga sebab

turunnya ayat ini adalah sahr kaum yang -<rengnrt riwayat- tidak

pernah makan sendirian. Atau sebab-sebab lainnya tidak ada satu

hadits pun yang menjelaskan tentang sebab turumya ayat itq yang

dapat dijadikan hujjatr. Tidak ada dalil dari zhahir afat yang

menunjuktcan hakikat makna ayat tersebut.

Jadi, yang tepat adalatr mengiluti drahir ayat tersebut dan

meninggalkan pendapat yang tidak jelas ke-sftahih-awrya.

Firman-Nya: {t t* ;;114 :$};tgp W 6ji. A7' ($
"Malra apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah'rumah (ini)

hendaHah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti

memberi salam) kcpada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari

sisi Allah." Ahli takwil berbeda pendapat tentang ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalatr, watrai

manusia, jika kalian masuk ke dalam rumatr-rumah kalian, ucapkanlatr

salam kepada keluargamu. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

'16 [bnu Abi Hatim dalam taftirnya (8D@9).

L
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26334. At tlasan m€nc€ritakan kepada kami, ia berkata:

memberitahukan kqada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan kePada kami dari Az'Z;fin darl

Qatadah, tentang firman Allalo, !6-1fi & W " HendoWah

kamu mmtberi salqn kepada (penghuninya yang berarti

memberi salam) kepada dirimu," keduanya berkata,
*Rumahmu, jika kamu masuk ke dalamnya, ucapkanlatt

as alatnu' al aihtm.' at?

26335. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, l'.,ijIi Cii. # $!6;rrt& "Maka ryabita kamu memasuH (suatu rumah dori)

iamah-rwnoh (ini) hendaHah kamu memberi salam kepada

(penghuninya yang berarti memberi salam) kcpada dirimu

. sendiri," dia berkata, "Maksudnya adalalu ucapkanlah salam

kepada keluargamu!"

"*Ibnu Juraij berakta: Atha' ' bin Abu Rabah pernah ditanya,

"Benatkah jika seorang laki-laki mastrk ke dalarn rumatrnya

harus mengucapkan salam kepada keluarganya?" Ia

meqiawab, uYalu Amru bin Dinar juga mengatakan

demikian. Dia lalu membaca firnan AllalL 6ii. # 6Y

'$'z'UtA, ifr x-- U'Liri'g e- W " Matia

apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah'rumah

(ini) hendaHah kanu memberi salam kcpado (penghuninya

yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam

yang ditetapkan dari sisi Allah yang diberi berkat logi baik"

tt7 Abdunazzaq dalam taftirnya QlAg),Ibnu Abi Hatim ddam taftirnya (8nil9),
dan Al Beghawi dalam Ma'alim At-Taruil QZZD.
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Atha' ' bin Abu Rabah mengatakan hal itu berulang-ulang'ttr

26336. Hajjaj menceritakan kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Abu Az-Zubair memberitahukan kepada kami, ia berkata:

Aku mendengar Jabir bin AMullah be*at4 'Jika kamu

masuk kp dalam keluargamq ucapkanl_atr salam kepada

mereka lJ ''r-Uli it x+ U 
"4 

'salam Yang

ditaaplean dft tfti Atlah yang diberi berpat tagi baik'. Alat

berpendapat bahwa ittr adalah wajib.'

Ibnu Jgraij berkata: ziyad pernah mengabarkan kepadaktt

dari Ibnu Thawus, dia berkata, uJika salatr seorang di antara

kalian masuk rumalL hendaklah mengucapkan salam'"are

26337. Hajiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu furaij, ia berkata:

Alu pernatr berkata kepada Atha' , uJika aku keluar, apakah

wajib bagiku untuk mengucap-kan -salam? Sesunggubnya

Allah berfirman, W # g ($'Uara apabita kamu

memasuki (swtu rwtah dari) rumah-rwnah (ini) heilaWah

kamu memberi s alarrf .u Atha" menjawab, " Sepeqgetahuanlu,

hal itu tidak diwajibkar5 dan tidak ada badits yang

meriwayatkan bahwa itu diwajibkan. Akan tetapi, ittr lebih

aku senangi, dan aku tidak meninggalkannya kecuali saat

lupa.u Amru bin Dinar lalu berkata' "Tidak." Aku lalu

berkata kepada Atha' , "Meskipun di dalam rumah tidak ada

orang?" Ia menjawab, "Ucapkanlah salam, ucapkanlah

assalamu 'ala an-nabi wa rahmatullah wa barakatuh'

Assalamu 'ala ibaadillah slwlihin, assalamu 'ala ahli bait

warahmatullahi.u Aku lalu berkata, 'Jika di dalam rurratt

"s Ta6ir lbnu Kotsir (lOD27) dengan lafaznnya dan dengan maknanyq beyya!
nioggu Atha' dan Amru bin Dinar. Al Baghawi dalafr Ma'alim At-Taruil (4222)

dan Tafsir Al Qwttubi 0?/3 9).
are lbnu Abi Hatim dalam taftirnya(8D650)-
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ddak ada [seseorang]aa rnaka siapakah yang kamu

muliakan?' tra menjawab, ttlku mendengar dia berkatq
nTidak ada pemuliam kcpada s€s@rang.r'

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia berkafta, "Assalqnu'alaino
minrabbino-"

Amru bin Dinar berkata, "Assalamu alaino wa'ala ibadillah
slulihirl't2r

26338. Ahmad bin AMurrahim menceritakan kepada lomi, ia
bertata: Amru bin Abi Salamah menceritakan kepada kami,
ia berkata: Shadaqah menceritakan kepada kami dad Zrthair,

dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubur, dari Jabir bin Abdullalt
ia berkat4 'Tika kalian masuk kepada keluargamu maka

ucapkanlah salam, sebagai ucapan selamat yang penuh

berkah dan suci dari Allah." Ahl tidak mengetahui kecuali

dia telah mewaj ibkannya.'z

26339. Muhammad bin Ibad Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia
lerfara: Haiiaj bin Mutrammad Al A'war menceritakan

kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata kepadaku: Abu
Zubair memberitahukrt bahwa dia mendengar Jabir bin
AMullah berkata: Kemudian menyebutkan semisal itu.

26340. Al<tr diberitahu dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar

Abu Muadz berkata: Ubaid memberitahukan kepada kami, ia
berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang

firman Allab'Sjt * W Gji. ;fr ($ 
" aaru apabita

kamu memasuki (srutu rwah doi) rurnalr-rwnah Gru)

hendaklah kamu memberi salam kcpada (penghuinya yang

fD Tidalc t€rillis dalem manuskip, dan yang kami canarmkan arlaleh kutipan dari
naskah lain

r2r 16.o Abi llatim &tam a$irrya (10D77).
az lbnu Abi Hatim ,lelam taBirnya (10D77) dan Al Beghawi 4"lra Ma'alim At-

Tozil(4tD2).
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berarti memberi salam) fupada dirimu" dia berkata,

"Ucapkanlah salam kepada keluargamu jika masuk ke

rumahmu dan rumah-rumah selain keluargamu.'{a

Ulama lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalalL jika
kalian masuk ke dalam masjid-masjid, ucapkanlatr salam kepada

orang yang ada di dalamnya. Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

26341. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurratrman menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami dari

Ma'mar, dari Amru bin Dinar, dari Ibnu Abbas, tentang ayat
g#v:tfi 6ji.;y'($"t,tataapabitakamumemasuki
(suatu rumah dari) rumah-rumah (inl hendaklah komu

memberi salam kcpada (penghuninya yang berarti memberi

salam) trcpado dirimu," dia berkata, "Maksudnya adalatr

masjid-masjid, hendaklah dia mengucapkan as;glamu
' alaino wa' ala ibaadill ah shalihin.'tu

263:42. Ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Suffan menceritakan kepada kard dari Al A'masy,
dari lbrahim, tentang firman Allah, tF t;;; €ji .!rli' ti|
l$it "Maka opoirto kamu memasuki (suatu rumah dari)
i'umah-rumah (ini) hendaHah lcamu memberi salam lcepada

(penghuninya yang berarti memberi salam) kcpada dirimu,"
dia berkata" "Maksudnya adalah, jika kalnu masuk ke dalam
masjid, ucapkanlatr assalamu 'ala rasulillah. Jika kamu
masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang pun di

aa Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarait (4D22) dari Jabir, Ath-Thawus, Az-Zuhi,
Qatadah, Adh-Dhatrhalq dan Amru bin Dinar.

oz Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya(82650), Al Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil
(4D22), Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (3/562), AffixrazzA
dalam tafsirnyaQ| iQ dari Ibnu Abbas, dengan hadits serupa" serta Al Butfiari
dalamAdab Al Mufrad(hzL 3l0).



dalamnya, trcapkanlah as-salonu 'alaina wa 'ala ibaodillalri

ash-slulihia Jika kamu masuk rumahmu, ucaptanlah as-

salqnu'alaihnn."u

sebagian lain berpendapat bahwa rnakzudnya adalab jika

kalian mastrk ke dalam nruratr salatr satu kaum muslim yang di

dalamnya ada seseorang dari golonganml, hendaklah saling memberi

salam. Mereka yang berpendapat dernikian me,lryebutkan riwayat-

riwayat berikut ini:

26343. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ab&nazzaq rnemberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitatrukan kepada l(ami dari Al Hasaq tentang

firman Allah, '# & l;$3 "HendoHah kamu memberi

salam kcpada (penghunurya yang beroti memberi salam)

kepada dirimu," ia berkatq "Makzudnya adalah, hendaklah

saling pengucapkan salam di antara me,rekq seperti firman

Allah, '{<lf; 'r#7' {5 "Dan ianganlah kamu membunuh
' *dirimu'i (Qs. An-Nisaa' [4]: 29)*

263M. Yunus menceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu wahhb

memberitahgkan kepada karti, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

teneng firman Au.h, !6;fr&W# g\y:uar1
apabila lramu memasiki (sutu ,mah dori) rumah-rumah

(ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya

yang berarti memberi salam) kcpada dirimu," dia berkata,
*Jika seorang musli-rmasulg ucapkanlah salam kepadanya,

seperti firman AllalL '#1 W {; "Dan ianganlah kamu

membunuh dirilhu" (Qs. An-Nisaa' [a]: 29) Maksudnya

adalah, janganlah kanru membunuh saudaramu yang muslim.

Finnan AllalL '{6 5# ;t:9 fr'rl "Kemudian kamu

&arfiAr&f$a,r

{6 Al Mawardi dalam An'Nuka wa Al Uym (41126)'
n' Abdur-razaq dalam tafsinrya (3t450) dan lbnu Abu Hakim dahm A&irnya

(8D6st).
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(Bani Israil) membunuh dirimu (saudarantu sebangsa)" (Qs.

Al Baqarah tl]: 35) Maksudnya adalah saling membtrnuh di

antara mereka, yaittr bani Quaidhah dan bani Nadhir.'{27

Ulama lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah, jika

katian masuk ke dalam rumatr yang tidak ada seorang pun di

dalamnya, ucapkanlah salam kepada dirimu sendiri. Mereka yang

berpendapat demikian menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26345. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushainin

memberitaturkan kepada kami dari Abu Malik, ia berkata,

"Jika kalian masuk ke dalam rumah yang tidak ada seorang

pun di dalamnya, ucapkanlatr as-salamu 'alaina wa 'ala

ibaadillahi shalihin! Jika kalian masuk ke dalam rumatr,

kemudian di dalamnya terdapat seorang muslim atau

nonmuslim, ucapkanlatr seperti itu (uga). "42E

26346. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia -berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami dari Abi Suffan,

dari Mahan,'n ia berkata, "Jika kalian masuk ke dalam

rumah, ucapkanlatr satam kepada d-irimu sendiri. Ucapkanlah

as -s alamu' al aina r abb ina ! " 
a3o

26347. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ja'far meirceritakan kepada kami, ia berkata:

Syubah menceritakan kepad4 kami dari Manshur, Syu'bah

berkata: Aku bertanya . 
kepqdanya tentang ayat, (fi. r!{: 6$

fi *. U'4 g & W *Maka apabila kamu

t" Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(SD65l)
nx Abu Jafar An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qur'an (31562) dan As-suyuthi dalam

Ad-Dun Al Mantstr (6DZE), menisbatkannya kepada Said bin Manshur, Abdu
bin Humai4 serta Al Baihaqi dari Abi Malik.

'2e Mahan: Abu Salim Al Hanafi Al Kufi. Ia atrli ibadah. Disebutkan oleh Ibnu
Hibban dal,tr,'|. Ats-Ts iqat. Lthrt tqiemalrnya dr Tahdzib At-Tahdzib (10 D5).

a0 Abu la'far An-Nuhas dalarn Ma'ani Al Qur'm (31562).
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mena,suki (suotu rurlah dsi) rumah-rwtil (ini) lundaHah
.kamu memberi salan kcpafu (penghuinya ymg berarti

memberi salam) lcepada dirimu sendiri, salam yang

ditetapkan dqi sisi Allah." Dia berkata: Ibrahim b€rkat4

"Jika kamu masuk ke dalam rumatr yang tidak ada orangnya,

ucapkanlah as-salaamu 'alaina wa 'ala ibaadillahish-

shalihin."a3r

26348. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

memberitahukan kepada kami, ia berkata: Amru bin Al Harits

memberitatrukan kepada kami dari Bakir bin Al Asyaj, dari

. Nafi, ia berkata, "Jika Abdullatr masuk ke dalam rumah yang

di dalamnya tidak ada orang, dia mengucapkan as-salaamu

'alaino wa'ala ibaadillah as-shalihin''*32

26349. Ibnu Hapid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Manshur

menceritakan kepada kami dari Ibrahim, tentang firman

Auah, 'g&w# AL16$"ua.*a apabita tramu

^r**iki 
(suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaHah

lramu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti

memberi salam) kepada dirimu," ia berkata, "Maksudnya

adalah, jika kamu masuk rumatr yang di dalamnya ada orang

Yahudi, ucapkanlah as-salaamu 'aloihtm. Jika di dalamnya

tidak ada orang, ucapkanlah os'salaamu 'alaina wa 'ala

ib aaditl ah as - s hal ihin." at3

Di antara pendapat-pendapat tersebut, yang paling tepat adalah

yang mengatakan batrwa maksudnya adalab jika kamu masuk ke

f3r Al Mawardi dalam An'Nttkat wa Al Uyun (3 I 126)'

't2 Ta6tr Al Qttrthubi (l2l3LB).*' liffo-o,-li dabrn'An-Nitut Al Wun (41126) dan ia tidak menyebutkan rumah

v*g .a" orang yahudi di dalanrnya" demikian juga Al Qurthubi dalam taftirnya

(t2t3t8).
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dalam salah sahrrumah kaummuslim, hendaklah saling mengucapkan

salamdi antaramer€ka.

IGmi katakan bahwa pendapat tersebut lebih tepag karena

Allah berfirma& Cfir!fi($"Uata apabita kamu m€masuki (swtu

rumah dui) rumah-rumah (W,' dan tidak mengkhususkan salatr satu

rumah dari rumah-rumah yang lain. Dia juga Uerntman" '# lA;3
& "HendaHah kamu memberi salam kcpado (penghuninya yang

bertti memberi salam) kcpada dirimu," yakni sesama mereka. Jika

Allah tidak mengkhususkan dalarn ayat itu salatr satu rtrrrah, maka

maksudnya dalam ayat tersebut adalah semua rumah, termasuk

masjid-masjid atau yang bukan masjid.

Taxnil fimen Allah: 'e:A # l;53 "Hendaklah kamu

memberi salam kcpada (penghuntnya yang berarti memberi salam)

kcpado dirimu..Makna firman Allah tersebut sama seperti makna

firman Allah '8A1 1it31, {i "D* ianganlah kamu membunuh

dirimu" (Qs. An-Nisaa' [4]: 29) Serta fiim; Alah, fi y--{'4
,,Salam yang ditetapftan dari sisi Allah" Dengan mvmaruhub-Y'an

U y^g bermakne ucapkanlatr salam kepada.dirimu sendiri dengan

salam yang bai! yang telah dari sisi Allah. Seakan-akan berkata,

"Hendaklah di antara mereka saling mengucapkan salam yang telah

ditetapkan dari sisi Allah.'

Sebagian ahli bahasa Arab berkate "Di-manshub'l'antya 7i3

bermakna, Aku perintahkan dengan ucapan salam dari sisi-Ku. Allah

menyifati salam ini, batrwa itu adalah salam yang baik dan penuh

berkatr karena dalam ucapan salam tersebut terdapat pahala dan

balasan yang sangat besar.

Firman-Ny"rc;'51'H'il3#.4yJ.4"Demikiantah
AAah menjelaskan oyat-ayat(Nya) bagimu." Maksudnya adalah,
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b€ginilah Allah [menerangkan]'3' dan menjelaskan kepadamu tentang

ajaran-ajaran Agamamu, sebagAimana Allah telah menjelaskan tentang

hal-hal yaag dihalalkan kepadamn, dan memberitaturmu tentang adab

dan cara mastrk ke dalam rumah.

Maknanya adalalL agar kalian memahami tentang ada}.,

larangan, dan perintah Allab"

coc

e( i& fi'ga$t$;.; $u,gc "ii 
4,j.9t r3y

6j"i fr atli 6x3t;5. cin'tti;fi4 ft w$ I
4+ ;i ;* et6,#- 33:rU 69' Wi i$

L:;ffi':'fr6;fr?5,i$t;'*
"se3rrnggzhny d yfiig &M\ff.fuufr otaflg milcmin ialah
otong- oft ,ng y arrg beriman lnp ada Nloh dcrl Ras.il'Nyc,

dclcoabilamrl"relcafuradrbqsana'sanvtRasl,ilullahdalamt
t"*nrr6 , ult'uscrrJ yarJg inemslulcm pettatruau ntrr:ela dd&

meningallcan (Rasl,dullah) seb ehtm nwrld;ntr- izin
l<ep adf,ryyc. Seszngguhny d ofi mg ot ctttg y alrrg menintr. izin
lepadmw $n*anrnaA) rnqel@ if;.ilah otctng' otang yarJg

bqlmanlnpada Nlah dilrJRas.,i'Nyc, n*h apabilo
nrr:rrelrr-memintnidnkepadrrnlul<menase$ntukeperh$4
berdltah izrnlcepada siaha yolrlglrg,ln1ftrl/rjhendaki ili uttara

mqekn, dan nohonkniah anrymorr unatk mnelcalnpoda

'* Dalam manuskrip disebutkan J.4 dan yang telah lcami tetapkan dalam naskah

lainnya
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Nlah. Senaryguhnya N/aah Malw P engffiig l4ryzi Mdw
Pmyayurg." (Qs. An,Nrnrr l24l:621

Tatcwil firman Allah: '6tAf;b.Ai:5 {Uritr. ;2$i a,}$l r:3y

aj.ii. 'r.51 4*ij 6x3ii5.n$.Lt:i,*4f* 1;J:$ i ev i & t^x

ffi 'A'Pti A, 4+ cfr isY' eY,#- 1j:ii;-XrTt$ "4r::; fi
@ #; 3f ifr 6Lgesunggiinyo yong sebenar-benar orang

mubnin ialah orang-orang yang beriman hepada Allah dan Rasul-

Nya, dan apabita mereka berada bersama-sama Rasulullah dalam

sesuatu utusan yang memeilukan pertemuan, mereka fidak
meninggalkan [RosulallahJ sebtelum memina i4in hepadanya

Sesungguhnya orang4rang yang meminta izin kepadamu

[MuharmudJ mereka itutah orangerang yang beriman kepada

Allah dan Rosul-Nya, ruka apabila merekt meminta izin kepadamu

karena sesuatu keperluan, berilah izin hepada siapa yong kamu
kehendaki di antara mcreka, dan mohonhanhh arnpanan -uttuk

mereka kepada Attah. Sesungguhnya Allott Maha Penganprn lagi
Maha Penyayang)

Maksudnya adalah, bukanlah seorang mukmin yang benar

keimananny4 kecuali mereka yang mernbenarkan Allah dan Rasul-

Nya.

Latazh f:,'91@- $$ "Dan apabila mereka berada bersama-

sama Rasulullah," maksudnya adalah, jika mereka bersama Rasulullah

sAw

Latazh eE i1 {$ "Dolo* sesuatu ,trusan yang memerlukan
pertemuan," maksudnya adalah, dalam safu perkara yang

mengumpulkan mereka, berupa perang, shalat atau musyawarah

tentang satu perkara.

t
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Iatazh Vf{ j "Mereka fidak meninggatkan (Rasulullah),"

makstrdnya adalab mereka tidak meninggalkan dari tempat mereka

berkumpul, sehingga mereka meminta izin kepada Rasulullah SAW.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan ahli takrril yang

menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

26350. Muhammad bin SaU menceritakan kepadakq ia berkata:

Bapal<ku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pmanku
menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapa*ku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

+[arL etr fi& 4'6t16b4;; $vWt 
"-$i 

4,]65t r:3y

l3#1it ffi J"sesungguhnya yang sebenar-beno orang
mubnin ialah orang-orang yang beriman kcpada Allah do,
Rasul-Nya, dan apabila mereka berada bersama-sama

Rasulullah dalam sesuqtu trusan yang .memerlukan

pertemua4 mereka fidak meninggalkan (Rasulullah) sebelum

meminta izin kepadonya"" dia berkat4 *Jika masalah itu

L+ bertrpa ketaaran kepada Allah."t3t

26351. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abbas, tentang firman
Allalt fr; 64 $$ "Dan apabila mereka berada berscma-

sama Rasulullah," dia berkata, "Semua perkara yang berupa

ketaatan kepada [llx1r. r:60

26352. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhanrmad bin Bakax menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Juraij memberitahukanku, ia berkata: Aku

salah seorang yang berasal dari Syam bertanya

kepada Makhul, sedangkan Malfiul duduk bersama AtlB' ,

435 lbnu Abu Hatim menyebutkan keduanya dalam tafsirnya (5D653)
as Ibnu Abu Hatim menyebufl<an keduanya dalam tafsirnya (5D653)
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tentans finnan AllalL f, l;,i$ I A* el e fi'tcb6,
|3#5 "Dor, rybila nureka berada bersama-sona

Rasulullah dalon sesuafit urusan yors numerlukan

pertemuan, mere ka tidak meninggallcot (Pasulullal, seb elum

meminta izin kcpadanya." Makhul lalu berkata "Pada hari

Jum'a! walctu perang, dan dalam semlla urusan bersama,

diperintabkan agar seseormg tidak Pergi pada hari Jum'at

kecuali dengan izin Imam. Begilu juga dalm setiap perkara

bersama, apakah kamu tidak melihat bahwa Allah berfirmaq

fr 64 6fi'D* ryabila mereka berado bersama-sona

Rasulullah'."'n

26353. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia bertda: Ibnu Illiyah

menceritakan ke,padakrq Hisyam bin llasao memberitahukan

kepada l<ami dari Al llasao, ia bertda, "Jika seseorang

memiliki h"jat, seamgkan Imam sedang tfuIbah, maka dia

berdiri dan memegaqg hidrmgnya, dan rmam prm

memberikan isyarat kepadmya agar dia keluar. Pa&|-waktu

itu jika seseorang ingin kembali k€pada keluagaoya' maka

dia berdiri menuju Haram bin tla)ryan )'ang sedang

berkhutbah, kemudian memeeang hidrmgnya, dan tlaram pun

memberikan isyarat kepadanya untuk keluar- Ke'mudian dia

berdiri dan keluar menuju keluarganya, ke'mudian datang

lagi. Haram lalu bertanya kepadanya Dimanakah kamu?' Ia

menjawab, I)i rtrmahku'. Dia bertatq 'Apakah kamu pergi

dengan i,/ln?' Ia menjawab, 'Ya- aku bediri kepadamu dan

kirmu sedang berkhutbah, kemudian 3lnr memegang

hidrmgku, lalu kamu mengisyaratkan ke,padaku rmtuk WrEi;
maka alqt prm pergi'. Dia berkat4 'Apakah alctl

menganggapnya sebagai penyelinapan?' Atau kalimat yang

€? Telah disebutkan s€nrya iul dari Marfrul bin Abu Ildim dalm taBimya (tD653)
dan juga Al Qurthubi dalam taftirrya (l2R?fi\
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semisalnya?' Dia kemudian berkata, 'Ya Allab, alfiirkan
manusia yang jelek ke zaman yahg jelek'."a3t

26354. Al Hasan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ab&nazzaq
memberitahukan kepada karli, ia berkata: Ma'mar
memberitatnrkan kepada kami dari Az-Ztrhi, tentang firman
Allah, etr I & li;ga(lj "Don apabila mereka berada
bersama-sama Rasulullah dalam sesuatu urusan yang
memerlukan pertemuan," dia berkata, *Pada hari Jum'a! jika
mereka bersama-sama, maka mereka tidak pergr kecuali
meminta izin terlebih dahulu.'t13e

26355. Yunus menceritakan ke,padaku, ia berkata: Ibnu Wahab
memberitahukan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tqmans firman Alt {, $AGb.A;;, i'\titr;i-$i 4,;45t r3y
|3i;1 f, l;fi j e" il & !.I."sesungguhnya yans

sebenar-benar orang mulonin ialaL orangerong yang
beriman kepada Allah dan Rasul-Nya" dan apabila mereka

_ berada bersama-sama Rasulullah dalon sesttatu rtrusan yang
memerlukanr pertemtm4 mereka tidok meninggalkon
(Rasulullah) sebelun meminta izin kepodarya,,, dia berkata,
"Maksudnya adalah perkara yang mempertemukan mereka
bersama-sama, yaitu perang atau shalat Jum'at. Shalat Jum'at
termasuk perkara bersama, maka jiki Imam telah duduk di
atas mimbar, tidak boleh b4gi seseorang pun
meninggalkanny4 kecuali dengan izintyajika dia melihat
atau dapat menjangkaunya. Sedangkan jika dia tidak dapat
melihatnya dan tidak dapat menjangkaunya, Allah lebih tepat
unhrk dimintai izin.'*

r3t Kami tidak menemulon dalaur referensi buku l<ami kalimat semisal ini, dan t€lah
disebutkan s€rupa dari Ibnu sirin Al eurthubi dalam ta&irnya
(t2R2O\t" Abdunazaq dalam mushannaf-Nya (3243)dan dalam taeirnya (" 50)* Ibnu l{atim dalam tafsimya Gn654)



Firman-Nya: $\ 6i;i- t$ 4lii is3#:"- |8 i'l
<rhflf 4i; "sesungguhnya or(mg-orang yang meminta izin

lrcpadamu (Muhammad) merekn itulah orang-orang yong beriman

trepada Allah dan Rasul-Nya." Maksudnya adalalu Allah Ta'ala

berfirman, uYa Muharnmad, sesungguhnya mereka yang tidak

berpaling darimu jika berada dalam satu perkara kecuali

dengan izinmu, karena ketaatan mereka kQada Allah dan kepadamu,

serta karena mereka membenarkan apa yang kamu aatangtan kepada

mereka dari sisi-Ku, adalah orang-o-mng yang membenarkan Allalt

dan Rasul-Nya dengan halq dan bukan termasuk orang-orang yang

menyelisihi perintah Allah dan Rasul-Nya dengan berpaling

meninggalkanmu tanpa izin setelah dibedtahukan keaadanya agar

tidalc berpaling darimu kecuali dengan izinmu.

Firman-Nya: ;iL 4 ,A;* i-fV $;-lj:rtJ 6$

"Maka apabila mere*a meminta izin kcpada nu kseno sesuatu

kaperhton, berilah izin kcpada siapa yang kamu kzhendofi di antara

mereko." Maksudnya adalab Allah Ta'ala berfirman'"'"'Wahai

Muharnrna4 jika mereka yang tidak pergi darimu kecuali deirgan

izinmu, meminta izin kepadamu dalam majelis itu l<ar€Da satu kondisi

-atau 
kar,ena satn kebutghan merekr, maka izinkanlah siapa saja

yang kamu kehendaki perg dari sisimu rmtuk me,menuhi

kebuhrhannya, serta mohonkanlah doa kepada Allah agar

mengampuni mereka lantaran ketidakikutsertaan meneka Allah lvlaha

Pengampun terhadap dosa hamba-hambal''Iya

U "Maha Penyayang," kepada mereka untuk menyiksa

mereka setelah mereka *!"lOO

I
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"Jangmilahl<mu iodlilran porrryil.on Rd$rl ili antnrol<omntt
seputi t,rrr1ggrilrlrr vabogiotJ l@w lepddt vzbqim (yan1

lrrin). Sesnngguhny a Nlah talah mergetalad orolng.onmg
y crrrg ba an gn;r - angsur p ergt ili ontar a l<antu ilengan

berlinihng Aepdda lolw anny a), mala he,ndal,Jah ormJg.
otdrg yarrg rneryalahi Per.trrtah-Nyo talcut akfrJ dititrupa

&adn at$t ditimpa adzab yurg pedih."
(Qs. An Nuur l24lz 631

r*rvir fimrn Ath\, K; j;K'U$ 7ilSl{*'Wi
o1 *A #6A!i',tr$l )LI!tY.rg;K, 6fr:i1 6,i( El',i,-T-'i tf;
@-IJ tfi6 F{*i" :1 z4 # Qangantah *i^a iodiho,,
pansgilon Rosul di antaru kamu seperli pansgilon sebagian korrnt

kcpoda sefuryian lyany bfrn]. SeswgguhnyaAllah telah nangetahui
orangetang yang berangsar<ngsw pergi di antara hanu dengan

berlindang [hcpada *awannyaJ, nafu hendahlah ororg+rang yang

menyalahi perintah-Nya takut ahan ditimpa cobaan orau ditimpa

adztb yang pedih)

Allah Ta'ala berfirman kepada para sahabat Nabi, W $
"Janganlah kamu-jadikau" wahai orang-orang muhin, )ij frdt
lf; 66 XK'tq"Panggilan Rasul di antoa kamu seperti

panggilan sebagian kamu kepada sebagian."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Sebagian berpendapat batrwa dengan ayat ini Altah melarang kaum

mukmin melantangkan dalam memanggil Rasulullah. Juga

4,1t5;i:,,;,{'fiW6
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mensyariatkan agat berhati-hati dalam hal memanggil, jika kalian

melalnrkan perbuatan yang membuat Rasulullah marah, maka bisa jadi

beliau berdoa atas kalian, lalu kalian akan binasa, maka janganlatt

kalian menjadikan do'a Rastrlullatr seperti doa manusia lainnya, karena

doa beliau pasti terkabulkan. Mereka yang berp€ndapat demikian

menyebutkan riwayat ini:

26356. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadakrq ia berkata:

Bapakku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Bapakku menceritakan

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tenlang firrran
ouat'tfii # eK'H )i)1i6"W$ " Jangantah

kmnu jadikan ponggilon Rasul di antsa kanu seperti

pcnggilot sebagian kanu kcpoda sebagian (yang lain)," ia
b€rkaf,4 "Maksudnya adalalL doa Rasulullah SAW atas

kalian pasti terjadi, maka b€rhati-hadlah."{ft

Ulama lainnya berkatq "Itu merupakan larangan &ri Allah
untuk memanggil Rasulullah dengan panggilan yang kasar, dan

memerintahlcan mereka tmtuk merranggil dengan panggilan yang

lemah-lembut dan rendatr diri." Mereka yang berpendapat demikian

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26357. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

kepadakq ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia

berkata: Warqa' menceritakan kepada kaml semuanya dari

Ibnu Abi Najilu dari Mujahi{ tentang ayaL W K*., &K
"seperti panggilan sebagian kamu trcpada sebigtan (yang

lain)," dia berkata, "AUah memerintahkan mereka untuk

{r Ibnu Abu Hatim ddam tartirnya (82655), Al Mawardi dalam A*Nukat wa Al
UW (4llb), Abu Ja'frr An-Nuhas dalam Ma'oti Al Qw'm (31565) dan Ibnu Al
Jauzi dalam Zad Al Masb (61 68).
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memanggilnya 'ya Rasulutlah' dengan penuh lematr-lembut

serta rendatr diri, dan janganlah memanggilnya, 'wahai

Muharnmad' dengan bermtrka rout -.r:{42

26358. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalru dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ terltang firman

eriau'tAi{-;XK'HASi:Slitzl'ijt?iJ"ransantah
kamu iadikan panggilan Rasul di antsa kanu seperti

sebagian kamu kcpada sebagian (yang lain)," dia

berkata, *Allah memerintahkan mereka unttrk memanggilnya

. 'ya-Rasulullah' dengan lemah-lembut dan merendahkan

diri.,,.r43

26359. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdunazzaq meurberitahukan kepada kami, ia berkata:

Ma'mar memberitahukan keeada kami dari Qatadab tentang

nrmanAnab W 5r; &KP;lli:Jtta'WJ
, .. "Janguilah komu iddikan pnggilan Rasul di ottoa konu

' 
seperti panggilan sebagian kanu kcPada sebagian (yang

latn)," dia berkata, "Allah memerintahkan mereka

mengagugkan dan memuliakannya.'*

Dua penalorilan yang lebih tepat tentang ayat ini adalah

perkaraan Ibnu Albas, karena ayat sebelumnya, iisi *at W i
lt; ;<;, XK HA "Janganlah kamu iadikan pansgrlan Rasul

di a*ua kamu sbperti panggilan sebagian kmnu kcpoda sebagian

(yang lain)," berisi larangan dari Allah kqada orang mukmin untuk

berpaling dari Rasulullah ketika beraifu dalam satu perkara yang

x2 Muiahid dalam tafsimya (hal. 495), Ibnu Abi Hatim dalam taftimya (812655),

dan Abu Ja'far An-Nuhas dalam Ma'ani Al Qar'm (3/565)'
u3 lbtd* Abdunazaq dalam taftirnya Ql45l) Abu Ja'frr An-Nuhas dalam tlfsirnya

(3/565) dan lbnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/6t).
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mengumpulkan mereka. Sedangkan ayat setelabnya berisi ancaman

bagi mereka yang hrpaling dengan tanpa izinnya. Sementara itu" di

antara dua ayat tersebut adalah peringatan dari Allah atas kemarahan

Rasulullah yang menyebabkannya berdoa atas mereka, yang

menyerupai perintatr yang tidak disebutkan dari Allah untuk

mengagungkan dan menghormati dalam memanggil dan berkata

kepada Rasulullah.

Fiman-Nya: ?g '#, <,J3fr,- 6ii 'al '#- 'n

" sestmggulmya AAah telah iengetahui orang'orang yong berongsw-

angstr pergi di antara kamu dengan berlfudung (kepafu kav'awrya)."

Maksrrdnya adalalu wahai orang-orang yang berpaling dari Nabi-Nya

dengan tanpa ssi2innya, secara se.mbunyi-sembunyi, jika mereka yang

melakukan perbuatan itu tidak kelihatan di mata Rasulullalt maka

sesungguhnya Allah Maha Mengetahui hal itu, dan tidak ada yang

tersembgnyi baginya Oleh karena itq mereka yang melanggar

pointah Allah dengan berpaling dari Rasulullah tanpa izinnya,

hendaknya takut tertimpa adzab Allah yang qangat Peilibr atau

tertimpa fitnah, sehingga Allah menutup hati mereka dan menjadikan

mereka kafir kepada Allah.

Penjelasan kami sestrai demgan penjelasan ahli tah^'il yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

26360. Ibnu Hamid mencerit"k " kepada kami, ia berkata: Al
,Hakam bin Basyir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Amru bin Qais nrenceritakan kepada kami dgfi Juwaibir, dari

Adh-Dhahhalq.tentang firnan AllalL <rii f$f 'iJ- n
?g'{- a$S:- ';sesungguhnya Allah telah minsetahui

or(mg-orang yang berangsur'angsur pergt di antma komu

dengan bertindung (trcpada kmtannya)," dia berkata

"Mereka saling menutupi, kemudian berdiri," lalu dia

berkata,'Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah

Allah itu takut tertimpa cobaan dari Allah. Allah menutrip
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hati mereka, sehingga dia mengucapkan kekafiran dengan

mulutnya, hingga dia dibunuh.'{s

26361. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dgri Mujahid, tentang firman

aiun, 7,9.'{- r,fi:{ <r$i fi'f ?J'i "sesungguhnva

Allah telah'mengetahui orang'orang yang berangsur-angsur

pergt di antara kamu dengan berlin&ng (kepada

kmt annya)," ia berkata, "Maksudnya adatah menyelisihi. ns

26362. Ygnus menceritakan kepadahr, ia berkata: Ibnu wabab

memberitahukan kepada k4rni, ia berkata: Ibnu Zaid belkata

tentang firman ett.n, 7l$.'#, <,frfr; ff iJ- n
"sesungguhrqru Allah telah nrengetahui orang-orang yang

berangsur-angxr Wrgt di antua konu dengan berlindung

(kcpada kawawrya)," bahwa mereka adalah orang-orang kafir

yang pulang dengan tanpa izin dari Rasulullah SAW. itflt
artinya adalah, melindtmgi dari Rasulullah dan menyelinap,

lalu pergi dengan tanpa izin dari Nabi SAW.|{?

l*fa2- d *'tiIi| 'bif # "Mak, rrend*Hah orang-

orangyot g merryalahi perintah'Nya tahtt," m+Etdnya adalah mereka

yang berbuat demikian. UJ 4t16 '# 5 'rg # 6 "akon

ditimpa cobaan atau ditimpa adzab yangpedih," yaitu fitnah.

;(i A"r, irjfur uaA"t dua kata dalam benttrk mashdar dai
is$ ie?;,ll .ol,ia',t's27 oleh karena itu, terdapat huruf wau. lika StlJt

,;d^ ri*iaor"o.ii- maka kalimatnya yaituiig seperti tlg i::i arcan

*5 Disebutkan dengan redaksi yang serupa dengannya oleh Ibnu Abu Hatim dalart

taftirnya (8D656) dari Muqatil dan juga Al Mawardi dalam A*Nul@lt wa Al
Uwn (41 1280 dari An-NuqasY.# tr,tulahid dalam tafsirnya (hal. 495), Ibnu Abi Hatim dalam tafsimya (8D656),

' danAbu Ja'ftrAn-Nuhas dalam Ma'ani Al Qtr'mQl596).{' Ta&ir lbnu Katsir (10/230).



T$stu At/a,:Ilvtui

tetapi jika dikatnkan 'rri;j6 maka menjadi
bermakna, kaum itu saling melindungi
melindungi ini dengan ini, sebagaimana perkataan Adh-Dhahhak.

Firmen-Nye: Li ag iii+ASl"Atott ditimpa odzab yans
pedih." Maksudnya adalah, akan tertimpa adzab Allah yang pedih di
duniq akibat perbuatan mereka menyelisihi perintah Rasulullah SAW.

Firman-Nye, # t" il$r- lr;lf ;4 "Moka trcndaHah
orang-orang yfrig meryalahi perintah-Nyo tofut." DimasukkaDnya
kata ,f karcna arti ayat t€rsebut adalalt dan hendaklah orang yang

melindungi perkara mereka dan b€rpaling dainya itu merasa takut.

ECC

ti-* 66. l-atazh s1ttt

safu sarna lain. Atau,

6j ;fi ,A U ii\ i3",6ltS,>Srat 4u &4fif
@Wir&r'3tWrr# $t<p;

"Ketahuilah*^srulnggrulrm,yokqwryamNlalilah@yarrgili
larrsrt itfrr iti bumi. Sesunguhnya il:u nmsetalrui rr-rd"*,

yoritg lrurlnu btailo ili ilalannya (selwmg). Dorlt
funengetalwi fiilo) lwi (nawsia) dil<entbalilcm lcepada.

Nyr,, lalu ilitcrmgkm.Nyc kepado nseka apo yorlry talah
nqela Wal(fir. Dm Nlah Malw Mengetar}rui segala

srs,1tfru,.' (Qs. An Nuur {241:64)

rrr*ir fir1nan Arhh: 
- 
v'&- i3 a*g o- g{al\4y jyQ.il

@'*;;&rr'L$rq#b-y<;;;.-,'ro*lt(Ketahuitah
sesungguhnya kqwtyaon Allohlah opa yong di longit dan di bumi
Sesungguhnya dia nangetahai keadaan yang korrra beroda di
dalamnya [seforungJ. Dan [nengetahai palal hati [nanusbl
dikenbolihan hqoda-Nyo, lolu dikrongfon-Nya kqoda nureha

,q?l
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SurahAn Nrur

spa yang tebh ,nerckq herialcan" Dan Alloh Maha Mengetahui

segala sesuttu)

Allah Ta'alaberfirman: &5t-$. "rytnhuilah sesungguhnya

lrcpwryaan Allahlah," semua kerajaan. UW q$frJl "Langit dan

bumi," maka tidak semestinya yang dikuasai menyelisihi perintah

yang menguasai, ymB menghanrskannya mendapat hukuman. Begitu

juga dengan kamu, watrai manusia, tidak seharusnya kalian

menyelisihi perintah Tuhanmu, yaitu Pemililmu. Taatilah perintah-

Nya dan laksanakanlalL s€rta jangao pergi meninggalkan Rasulultah

SAW jika kamu berada dalam urusan bersama kecuali dengan izinnya

x'irmen-Nyu *# 31 U '#- fr "sesungguhnya Dia

mengetahui kcadaon yang kanu berada di dalamnya (sekoang)."

Maksudnya adalab Tuhanmu Maha Mengetahui ketaatanmu terhadap

perintah dan larangan-Nya Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat

berikut ini:

26363. Yunus menceritakan kqadahl ia be,l*ata: Ibnu Wahab
'- memberitahukan k€pada l<amil ia berlcata: Ib,nu Zaid berkda

tentang firman Allab # i;U '#.:S "sestmggrthnya Dia

nungetahui kcadam yfig konu berado fr aaWu:n
(sekowrg)," ia be*ata, "lvlaksudnYa adalah perbudanmt

ini.rt4

tvtatsuanya adalah hari saat orang-omng yang menyelisihi

perintah-Nya kembali kepada Allah # "Lalu diteroqkon'Nya

kepada tnereka" Ketika itu akan diberidhukan kepada mereka Wq
"Apa yang telah mereka keriakan" -di dgni4 kemudian amalan mereka

yang telah lalu akan dibalas.f,! ,gl\'fift"DorAllah Maha Mengetalnti

segala sesuotu." Allah lvlalta MengAatrui segala perbuatan yang kalian

kerjakan Tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya Dia akan me,mbalas

sernua amalan hanrba-Nya pada hari mereka keurbali kepada-Nya {e

*t Ibnu Abi Hatim dalam a&irnya (5D656).
{e Dalam manuskrip disebutkan bahwa inilah atfiir dari tafsir surah An-Nuur



SURAH ALFURQAA}.I

@ ri <aiiit ohr* {, t;fi|fi 
"5t 

lr*
olvlalw$rci Altdh yanwtclahme'rrlu:urnkrar- trJEzr:qor, (N
Qtn' m) ke4do ha nfu,Nya, ago t o neqiodri FnM

Mngdnt 
Y 

vahml/l' almn' (Qs. Al Furqaan t25lz l't

Tar$il firman Alhh: 64iit frgq-.*i i,'"€irt i3 cfit ;s:q

@rj (Maha Suci Altttt yang tetah rnenunottun Al Fwqan [Al
Qw'oal kepoda homha-Nya, agar dia nuniodi pe*eri peringatan

hepadaseluruh alarr)

Abu Ja'far berkata: Sirf aaaan wazan ,FlUdy^gberasal dari

U,aak lt,sebagaimana:

263@. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman'

bin Sa'id menceritakan kepada kard, ia berkata: Bisyr bin

Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Rauq

menceritakan kepada kami dri Adh-Dhahtmlq dari AMullalt

&fftu



bin Abbas, ia berkata" "'!l$ ad ah wazan ,F6 y^g berasal

dari kata tit."tso
Ia sama seperti perkataan seseorang, d;''r.w*Maha Suci Ttrhan

kami". Jadi, makna firman-Nya, 't(;jfr|fi .sJll it6 "Maha Strci Allah"
yang telah menurunkan pemisah antara yang haq dan yang batil, pasal

demi pasal dan suratr demi surah, kepada hamba-Nya Muhammatl

SAW adalah supaya Mutrammad mendakrratr selunrtr bangsa jin dan

manusia kepada-Nya, menjadi rij;, maksudnya tiij lseorang pemberi

peringatan) yang mengingatkan mereka siksaan-Nya dan menakut-

nakr$i mereka akan adzab-Nya jika mereka tidak menge.sakan-Nya din
tidak memurnikan penyembahan kepada-Nya serta berhenti

menyernbatr segala sesuafu yang selain-Nya, seeerti patung-patung dan

bertrala-berhala

Penjelasan kanri sesuai dengan penjelasan para ahli takruil yang

menyebutkan riwayat berikut ini:

26365. Yunus menceritakan neeaaanr, ia berkata: Ibnu Wahab
-mengabarkan kepada kami, ia b€rkara: Ibnu 7lrid W'ata
tentans firman eirau <E#.o?q-,# if 66'3fr,ii "lt 

;fX
"Maha suci Allah yang telah memrunkmt Al Rrqaon (Al

Qur'an) kcryda hamba-Nya, agu Dia menjadi pemberi

peringatan kepada seluruh olon. " Dia berkata, 'anab.i yang

mengingatkan." Dia lalu merrbaca ayat" 3*Q-{rltiflii;t$
"Dan tidok ada suottt umatpun melainkan telah ada padanya

s e or ang pe mb er i p er in gat wt. " Serta ayaq [{1 d; nliKiliV:
'aS# "Dan Kami tidak membinasakan sesuotu negeripun,

melainkan sesudah ada baginya orang-or(mg yang memberi

peringatan;"

{50 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D659), Al Mawardi ddam An'Nukat wa Al
UW, (1130), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuail (4D25).

SwahAJFunqoarn

-.

t---l-



TatstrAdr.:I'hafut

Dia berkata "Maksudnya adalah rasul-rasut. AyaL 'ai#
maksudnya adalah para rasul. Seorang itf yrogmenyampaikan dakwatr

di antara masyriq Cfimtr) dan maghrib (BaraQ adalatl Dzulqamain,

kemudian ia saurpai ke benteng. Ia adalah seorang irl, a- aku tidak

pernatr- mende,ngar seorang pr:n mengatakan batrwa ia seorang nabi.

AyaL {'n3a{Siti-,,,:Ffir6'q;j?"Dan Al Qur'an ini diwatrytkan

kcrydofu supary dengan Dia aht memberi peringatan kepadamu dan

kepafo orang-orang )nng sonpai Al-Quran (kepadanya). " malisudnya

adalab kepada orang-orang yang sampai kepadanya Al Qru'an. Berarti,

rasul AUah adatah nadzir-Nya." Dia lalu memb aca ayat" --161 QU
L$ fiy 31 3t:,5 $y 'nai mamnia Sesunggutvryo aht adalah

utusot Allah kcpndanmt semua- "

Dia berkata, "Allah tidak p€rnah menguhrs seorang rasul pun

kepada manusia selurtrhnya kecuali Nulu yang mertrpakan rasul

pertama Dialah rasul seltnrh penduduk bumi, dan ditutup risalatt.ini

oleh Muhammad SAW."{51

ooo

,$'itefrii$^6;fi
@6-$:';fr 6'J>',;E;9tri

oY ang l<eptny aan Nyaloh l<n aj am lorrrsrt ilfrn kffr.i, dor.

Aw ddok nwnpwryai anak, darJ fidak aila selcuu bagi.Nyo
dabrrl<elceusamr(Nyc),dffrAlatulahmr.rciptalralrJsegalo
*.sufritrdtrJD/unrrll,etapl<anulonavulonurnyailengar

ser:@li-raphryo-" (Qs. Al Furqaan 12512 2l

*affr&f',sS{t$

"r lbmuAbu Hatim dalamtr&irnya (526fl0).



SurahNFurqarrrt

TaIrwiI lirman Allah:'Jttltit $i $ "6fV eiAi iil :i,r$l
6-fi:,r6 i;'7>'6$rd$(.i A rt ,K$ans kcpunyaan-Nyotah

kerajaan larrgit dan buni, dan Dfu fi.dak mempunyai anak, dan tidak

ada sekutu bagi-Nya dolon hckuasaan[NyaJ, dan Dia tclah

mcncipnlean segala sesuatu, dan Dia menetapkan uhuran-uhwannya

den g an s e r ap i-r apiny a)

Maksudnya adalab Matra Suci Allatr yang telatr mentnrnkan Al
Furqan ,p$Y ESi,3i AV :i, ,i$1 "Yorg kepwryaan-Nyatah kcraiaon

langit don bumi."

*gJlr yang kedua ini adalah no'at (kata sifat) dari r,t.iJr yang

pertama, dan kedua-duanya menempati posisi rafa'.,rrJt yang pertarna

dr-rafa'-lr,an dengan '!)$, darL gJJl yang kedua dr-rafa'-kan sebagai

na'at gilJl yang pertama.

Maloa firrran-Nya, ,rj/I$ .;g,'Jr| AY {i ;$ "Yang

lrepnyaan-Nyalah kcrajaan langit dur btnti," adalalL Yang memiliki

kekuasaan di langit dan buni, yang perintah dan ketaapan.Nya berlaku

pada semtranya, yang hjalan pada seltruhnya, hukum-hutelm-Nya.

Oleh karena itu, pantaslah Dia ditaati oleh penghrmi kerajaan-Nya dan

malchluk-maktrluk yang berada dalam kekuasaan-l.Iya dan pantas saja

mereka tidak menentang-Nya.

Allah berfirman" 'Tanganlah kalian menentang orang yang

memberi Ku kepada kalian, wahai mansia, melainkan

ikutilah dia, dan laksanakanlah apa-apa yang dibawanya kepada kali4l
berupa kebenaran.'?

Firman-Nya , l!^S *$ " Dan Dia tidak mempnyai atlak "

Malsudnya adalalL Dia mendustakan {alam firrnan-Nya-
orang-orang yang menudtrh-Nya memiliki anak dan para malaikat

adalah anak-anak perempuan-Nya. Siapa pun yang menuduh-Nya



7i6*rArtAiatut

memiliki analq berarti telah berdqsta dan mengada-ngada teftadap

Tuhannya.

Firman-Nya, $$AAfr Kaft "Dan tidak ada selanu bagi'

Nya dolam kekuas aan (Nya).

Maksudnya adalalL Allah mendustakan yang

menganggap berhala-berbala sebagai tuhan dan menyembahnya dari

selain. Allah, dari katangan musyrik Arab. Allah belkda dalam

tatbiyahnya4s2 'cii t;t'* U'i &-f t.,u U--P r arSt qqg-orml
yang mengucapkan perkataan ini berdusta" Allah sama Srdrali tidak

memiliki seorang sekutu pun dalam kerajaan dm kekuasam-Nya'

sehingga ia berhak disembah dari selain-Nya

Allah swT berfimran, *Esakanlab, hai manusia Tuhe'rmu yang

telah menurunkan Al Furqan kepada hamba-Nya, Muhmma{ dan

mumikanlah penyembahan hanya kepada-Nyq bukm kepada segala

sesuatu yang kalian sembah dai selain-Nya bertrpa dsqradeur4

berhala-berhal4 para malaikaq, jlq dan manusia, sebab sEinua itu

adalah makhluk-malfihrk-Nya dan b€rada dalam kerajam-Nya Jadi,

tidak pantas penyembahan kecuati kepada Allah yang menguasai selnua

itu.

,?'JL'i{e "Dan Dia telah menciptakan segala sesttdtl"

Allah SWT berfirman: Dia Yang memEunkan Al Frrrqm kepada

Muharnmad itu menciptakan segala sesuatu. Berarti, segala sesufinya

adalah maktrluk dan milik-Nya, dan yang dimiliki wajib me,matuhi

Pemilik mereka serta berkhidmat kepada Tuan merelra bukan

sslainnya.

Allah berfirman, eefiku adalah pencipa s€rta pemilik kalian,

maka murnikanlatr ibadah hanya kepada-Ku, bukan kepada seliain-Ku"

1s2 Muslim dalam Al Haii (22).

@l



SlrahAlFurgcan

Firman-Nya, ,-fi ffi "Dan Dia menetapkan uhtran-
uhrwrnya dengan serapi-rapinya." Maksudnya adalalL Dia lalu
menyempumakan segala Ciptaan-Nya dan memberinya kesiapan segala

sesuatu yang pantas baginya, sehingga tidak ada ketidalserasian dan

kesenjangan.

eee

<K*s;:bfr irqr<;tbii'111,4;,e.b:Gt,
@rrf; {;i*1jc;'tKqgtlil;i;r;-ri'1

ol(alnudiarrt nqeka nergartil fiitarlvfifr,or- relain dfrigdf,.
Nyo hnfi& disrcnnfuh), lmg tuhoavrlrilrrrlt itu fidak

menciptal<m oN pur fulilorrl msela sedhi diciptal<nr ddr
frdok lalasn unfil*. ftnenolah) *slurfrtt lemtillwtm dui

Qirirryo ilnr frd& (fu untuk meneortD *,sufrit
keiiwfaam W ilur (iu3a) ilok trlraso nmailwv

nenflrd,futff,m il6l ddak (fu) nertfurylcid.au'
(Qs. Al Furqaan 1251:31

Tatnit lirman Allrh: frqr 6jAt-$ ''ay..*i n'VxtS(,;i,{rr,**;c; 'oK$1_7Ji1fi i; f, ;r#t 6Kgr*;ifr
(Kenudi{n mcreka nenga.mbil tuhan-tuhan selah daripoda-Nya

ln rrn* disenbahJ, yang tuhan-tuhon itu tidale menciptahan aW ptm,
fuhkan mereha sendiri diciptakon dan tidak kuosa wttuh [mcnolahJ
wuda hemudharotan dafi di.rhya dt, tidak tl,ttlt untr*
naryonbill sesudu kemanfaatan pun dar, fiugal tidak huasa

tmenalihott, menghidupkan dan tidak fi,ulal numbangkitfur)



Tds*Adn,:Ilubort

Allah swT me,lregur keras kaum musyrik Arab dalam firman-

Nya terkait penyembahan mereka kepada tuhan selain-Nya dan

menyindir orang-orang yang berakal di antara mereka, serta

mengingatkan mereka pada titik kesalatran perbuatan mereka dan

penyimpangan mereka dari jalan yang benar serta penemprrhan mereka

.f.un jA*-jalan kesesatan yang tidak mungkin diternpuh kecuali oleh

setiap orang yang tidak berakal. Mereka -yang 
memperselartukan

Allah dengan yang tidak memiliki kerajaan langt dan bumi, yang tidak

sanggup menciptakan segala ryr"tr- membuat ''rAt (berhala-

berhala) dengan ' ngan mereka sendiri rmtuk mereka serrbatr' Berhala-

berhala ittr tidak mamPu membawa manfaat untuk dirinya sendiri dan

tidak sanggup menolak mudhard dari orang yang hendak

memudharafikanoy4 tidak hnsa mematikan yang hidttp dan

me,nghi&rykan yang mati, setrta tidak mamPu membanglitkannya

sesudah matinya Mereka meninggalkan menyembah Pencipa segala

sesratrl Pencipta tuhan-tuhan merek4 Pernilik mudharat dan-rnanfaat,

dan yang di tangan-Nya kematian, kehidgparU serta kebangkit il:'

I;rtazin iil3r menrpakan masMo dari t\Y 4t p tu'f
artinya dibangkitkan dan dihidupkan sesudah mati'

9eq

filzit;'i;, rti"';6J i;i6 iif y r;,'r!ff{c-$i 3(:

@Litffbie
nD(r,t ordrJg.onmgtafit bt*at* 'N Q'lfl.' arr hi dn& Ir1fui

llravr-atahlclbotwnganyolttgdiada'odalcnnoleh
fuh7nanr;aL dfir di* dihumt olehl<mmydrJglaitt', mal*
sesutgulmyamgr,elrratelthffiuttflltttkcdulifiNrdfi r

- 
dt "t yorrgbesct.o (Qt. Al Furqaan l25lz 4l



Surclr

TalrnilfimanArah:r:!"LEAjSiif*f36lrLWeJiJ6
{,itffb e rA'<*l' i5 ror" otans-orang kafir berkota, uAl

Qur'an ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-afukan
oleh Muhammad, dan dia dibantu oleh kaum yang lainro maka

sesangguhnya mereka telah berbuat suata kezhalirnan dan dusta

yang besar)

Maksudnya adatab mereka yang kafir kepada AlalL yang

menyembatr tuhan lain selain-Nya itu, berkata: Al Qtn'an yang dibawa
a. -..Muhamma4 .ifipl "Tidak lain lurryalah kcbolongan

[zrfazh ,ij{ "Yang diada-adakon oleh llf,uhonrgad,"

matcsuanya adalah yang dibr.rat-btrafirya dan direkayasanya Dengan

firman-Nya" 6i3('6, ,t{"'i6t"mn dia dibantu oteh kmm yng
lain." Allah me,nyebutkan bahwa mereka pemah berkata "Yang
mengajari Muhammad akan apa yang dibawanya kepada kita ini adalah

kannr Yahndi." Itulah finnanNya, €aiF('6, ,iG fr(At 'O* aa
dibantu oleh kaum yang lain." Allah berfirman, "Yang membantu

Muhammad afas kebohongan yang direkayasanya ini adalah kaum

Yatrudi."

Mereka antara yang berpendapat demikian adalah:

26366. Muhammal bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al l{arits me,nceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semwrnya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahid, mengenai firman Allalr lf, ,4; l;tAj
6i3("Dan dia dibantu oleh koum yang lain" ia berkata,

"Ivlaksudnya adalah kaum Yatrudi.'{53

"3 Mujahid dalam taftirnya (hal .496).



TotsirAth:IWui

26367. Al Qasim menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sarla"

Firman-Nya: $ii1ffy iC ii "Maka sesungguhnya mereka

telah berbtnt suatu kczlnlilnan dan dusta yang besar." Orang yang

mengUcapkan perkataan tersebut maksudnya 4ulut orang-orang yang

-"olrrrt"o Z;Su'?i *';$air.ii1{1ftrl ty"At Qtr'an ini

tidak lain tunyatah kcbohongan yong diada'adakan oleh Muhammad,

dan dia dibantu oleh koum yurg lain," dengan zhalim, karena mereka

mentrding kalam Allah dan ayat-ayat-Nya sebagai kebohongan yang

direkayasa oleh Muhammad SAW.

Pada bagian talu kami tetatr menjelaskan bahwa makna dnlim

adalah meletal&an sesuatu tidak pada te,rnpafirya. Berarti, orang yang

mengafakan perkataan ini telah menzhalimi Al Qur'an dengan ucapan

mereka ini, dan dengan mendeslaipsikannyabukan dengan sifatqra

Ilataz4r oz-zrnr makna aslinya adalah menganggap baik

kebatilan. Jadi, takrnrilan katimat menjadi, mereka {ala6 perkataan

mereka <r;tc'rS *i;';qf;Aiiif.f,fl:i i'y" et Qtt' an ini tidak tain

horyatah kcbohongon yang diada-adakaa oleh Muhammod" dan dia

dibantu oleh kaum yutg taia"- telah mendatangkan kebohongan

semata

Penjelasan kami sesuai dengan penaknilan para ahli tal(\ilil

yang menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26368. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia

Abu Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

menceritakan kepada karni, Al I{arits me,nceritakan kepadakq

ia berkata: Al l{asan menceritakan kepada l€rni, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu

berkata:

ata:. Isa



Najrh, dari Mujahid. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia
berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid,
terkait firman Alhh SwT, Si, $L iC :A "Matrn

sesungguhnya merelca telah berbuat suafii kezlwliman dan

dusta yong besar," ia berkata "Maksudnya adalatr
, kebohongan.'n454

aa@

{,Hro4t}3{tsti7Li<4fqi3!"dr}6;
iSy|ef'.fveiiaiel$&"5\5jir@-5-^

@q9fr1't1
oDurmselabed<atdr'Dortgmgan.dongengoror$Jg.orcmg

Wu,dimintnuyaanpayailitulisl<frrr,mal<odihacal<ariah
ilongengan iatt<epadmrya setlap W dfrJ petmryl.

I(dalcanlah, 'N Qtn'an iar dianuiwr, olch (Nlah) yong
nmgetalwi rahosia dilmgit dan dibwrri. SeszngulvnyaDia

ada@ IvIarIw P mgarnprr lf,gi lvlaho P eny ay ang."
(Qr. Al Furqaan l25l: 5.6)

Talrwil lirman Allah : r$,*ti;Zi <d:;Ji 3:Irf 66j
6o_Fl:o:*'V eyiT)i 4lS-r'&. i tri'ti. @ #',H 14"
V; tfr (Dan mereka berkata, "Dongengan-dongengan orang-
orang dahulu, dimintanya supaya dituliskan, maka dibacakanlah

SwahNFurqaat

154 Mujahid dalam tafsinrya (hal. 496), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D663),
Al B4ghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D55), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'ani Al Qur'an (4/9), danAl Q'urthubi dalam taftinrya (3/13).



T$sirltlfl.:I\afui

dongengan itu leepadanya setiap pagi dan petang.' Katakanlah, oAl

Qur'an itu diturankan oleh lAllah] yang mcngetahui rahasb di
langit dm di buml Seswgguhnya Dia adalah Maha Pengarqtun
lagi Maha Penyayang.')

Konon ayat ini turun berkaitan dengan An-Nadhar bin Al
HdE dan diglah yang dimaksud dengan firman Allah SWT, fi6;
<r:$llt i$l " Mt mereka berkata,' Dongengan4ongengan orang-
orutgdahulu'."

Me,reka yang berpendapat denrikian yaitu:

26369. Abu Kuaib menceritakan kepada kami, ia bertata Yrmus bin
Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin
Isbak menceritalon kepada kard, ia bertata Seorang syaikfi

dari Mesir yang datang sejak lebih dari 40 tahun yang lalu
me,nceritakan kepada kami dari [rrimab, dari Ibnu Abbas, ia
berkata An-Nadhar bin Al Harits bin IGldah bin Alqamah bin
Abdu Ndanaf bin Abdu Ad-Daar bin Qushai termasrk syetan

Quraisy. Ia eenrah menyakiti Rasulullah SAW s€rta

menebarkan permusuhan terhadap beliau Dia pernah perg ke

Al l{airah dan mempelajari cerita Raja-Raja Persiq cerita

Rustam dan Asfandayar di sana

Jadi, setiap kali Rasulultah SAW duduk di suatu majelis, lalu
berdalcwah dan menceritakan kqada kaumnya ,kan siksaan

Allah yang menimpa umat-umat sebelum merek4 dia (An-

Nadhar) menggantikan beliau duduk di majelis itu setelatr

beliau berar{alG kernudian berkata *Alil, demi Allall wahai

sekalian orang Quraisy, lebih bagus cedtaku daripada cerita

beliau. Biar alar c€ritakan kepada kalian cerita yang lebih

bagus daripada ceritanya" Dia lalu menceritakan kepada

mereka cerita tentang Raja-Raja Persiq Rustam dan

Asfandayar. Keurudian ia berkata, "Cerita Muhammad tidak
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lebih bagUs daripada ceritaku." Allah lalu menurunkan pada

An-Nadhar delaian ayat Al Qur'an, yaitu: W): **;!{ 
''tLa$*i :*S 46 " Apab il a dib ac ayan trepadanya ayat -ayat

Kami, ia berkata, '(Ini adalah) dongeng'dongengan orang'

orang dahulu kala." (Qs. Al Qatarn [68]: 15) Setiap ayat yang

berisi kata-kata +61di dalam Al Qur'an'455

26370. Ibnu Humaid menceritakan kepada kalni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dali Ibnu Ishalq ia berkata:

Mghrmmad bin Abu Mutrammad menceritakan kepadaku dari

Sa'id atau Ikrimah, dari Ibnu Abbas, r.rngkapan senada' Hanya

saja, ia berkata, "Allah lalu menunurkan pada An-Nadhar

delapan ayat Al Qur'an." Ini berasal dari Ibnu Ishak, dari Al

Kalbi, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas.

26371. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayaL 1i*i 'rttl-*" 
"Dongeng'dongengan orang'orang dahulu lrala," ia berkat4

"Maksudnya adalah syair-syair orang-orang datrulu dan

tentrngan-tenungan mereka." Orang yang mengucapkan

perkataan ini adalah An-Nadhar bin Al Harits.456

takwil tersebut adalah, merekaJadi, takwil ayat tersebut adalah, mereKa yang

mempersekutnkan Allah, berkata, 1;:ilifiy1i1Ti-6 3! "Al Qttr'an ini

tidaklain hanyatah kcbohongan yang diada-adakan oleh Muhammad."

Lafazh Af il i;tl "Dongengan'dongengan orang-orang

***:" maksudnya adalah cerita-cerita orang-orang datrulu yang

Ai:Uaghawi menyebutkannya secara ringkas dalam Ma'alim At-Taruil (4D25)

dan Ibnu Athiryah dalarr. Al Muhonu Al Waiiz @D00)
Ibnu Abu I{;dm dengan riwayat yang serupa dalam tafsirnya (4/1286) dari

Qaadah, dari tafsir r*al n An'aarn aynt2s, sefta Ibnu Al Jauzi ddam zad Al
Masir (3119) dari Ibnu Qutaibah.
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mereka tutis di dalam kitab-,kitab meIek4 lalu Muhammad menulisnya

dari kaum Yatrudi.

Makna lata7o ** & 2p uaAu6 cerita-cerita ini dibacakan

kepadanya. Ini berasal dari perkataan mereka, 'c.lliV qqr',!1b'{it
*Aku mendiktekan bulu itu kepadamq dan begittr juga engkau."

Malma {nI:,H, "setiap pagi dan petang" adalatl, cerita-

cerita itu didildekan kepadanya setiap pagi dan sore.

Firman-Nya:'ni{$ *9t A::$ fi "ifi'di 
ir " Kat&antah,

'Al Qtr'ot itu ditwunkq oteh (Allah) y(mg mengetahi rahosia di

lorytt dan di bumi'." Maksudnya adalalt katakantah hai Mghammad

kQada mereka yang mendustakan ayat-ayat Allah dari kalangan

musyrik kaumrnr itu, "sebenarnya bukan s€Perti yang kalian katakan'

bahwa Al Qgr'an ini ad4tah cerita orang-orang dahufir' dan Mlhamnad

merekayasanya dengan dibantu oleh kaum lain. Bahl@n sesunggphnya

Al Qu'an belrar-benar dituruokan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui

ralrasia makhluk-malfiluk yang terdapat di langit dan di bumf yang

tidak tersembunyi sestratupun atas-Nya' yang menghitung semua ittr

atas makhluk-makhluk-Nya dan membalas mereka berdasarkan niat

hati mereka

Firman-Nya: Qp$fr'ob X3y "sesungguhnya Dia adalah

Maha Pengampun lagi Maha Penycyang. "

Maksudnya adalab sesungguhnya Dia senantiasa memaafkan

makhluk-mal<hluk-Nya dan mengasihi mereka dengan me'nganugerahi

keanrpunan-Nya atas mereka Hal itu termasuk kebiasaan-Nya terhadap

mal*rluk-maktrluk-Nyq Dia memberi kalian tenggang waku, hai

orang-orang yang mengucapkan kebohongan ini dan melakukan

kekafiran!

Peqielasan kami sesuai dengan penjetasan para ahli talaril yang

menyebutkan riwayat-riwayat beritut ini:
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26372. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tenrang ayx, gl${A-";frd;lir
"n:'i:5*5{1i "I{atakanlah, 'Al Qur'an in diturunkan oleh
(Allah) yang mengetahui rahasia di langit dan di burni'." la
berkata "Maksudnya adalatl hal-hal yang diratrasiakan oleh
penduduk bumi dan penghmi l^gt.'"'

@oe

iS$ei**+6;;r6i3ot-$;ti:14t1i6
f iKs 5\a rl{rY5 @ g#,rr <,Ki -3i; *ty

v-'$laj4soL6r:r;itr1363L1re-'$3.
@si"r,

"Dur mqela Wfrq'lvlengafu Rosul itu marrwl<ut
malmm dftn@aliln di pw:pnsar? lvlenga4tidak

diaularil<ar.kepadarya maloilrm agu malail<a iat
mefierilcm peringatmbqsana. scmvt ilengan dio? AtmL

ddnk) diamarl<m kcpadaryy a petfurdalwr aan,
atmt (rnengopa ddnk) adnl@bunbagfurya, ytrrg din dapd
mal<flu dfrri (hflsil)rrya?' Dan orang.otdng yorrrg zhf,lirn itu

bqlcaa,'KamlrselcalimrddaklrdlnhfryyalahmmgiLuti
seor(mglelaki yangl<enf, sihir'." (Qr. Al Furqaan 12572 7.8)

157 Ibnu Athiprah menyebu&an dengan maknanya anpr sanad cuiliam Al ltfuhoru
Al Wojiz(4200).
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Tokrvir fiman Alhh: j €{) iL7i"fi ',sLY-Jisi ty qivt
fr,f# 5 ta r1-L{rt 5 @ !r.*' 4r 4# 6 ;+iJ *I'ovi'.ir

@si"Izf-Jya;,JstL6i-,tfii1J63l4r',lLY--z-L(Dan
mereka berkola, oMengapn Rasul itu menulean maleantan dan

berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya

,flalailut agar nulnihot itu memberikan perhgatan bersarna- sama

dengan din? Atau fincngopa tidakl diturunkan le.epadanya

perbendohotoon, otau [nungapa truU ada kebun baginya, yang

dia dapot n okan dari ftosilJnya?' Dan orangotang yang z,halim

itu berkota, nKanta sefulian tidak lain hanyatah ncngikuti seorang

lelalci yong kcrro sihir.')

Korcn, kedua a),at ini hmm kepada Rasulullah SAW berkaitan

dengan perkataan omng-omng musyrik kaumnya kqada beliau pada

malam pert€,muan mereka di hadapan IG'bah, b€ftagai hal yang

mereka tawartm t€rbadry)ra, serta mukjid.-mntkjiza. png mereka

Di antarapcrkataan yang mereka sarrpaikan kepadabeliau pada

saat iu adalah:

26373. Ibnu Humaid me,lrceritakan kepada l€trIi, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada t<ard dari Ibnu Ishalq ia berkata:

Muhammad bin Abu Muhammad (maula T:rid bn Tsabit)

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair atau Ilaimah

(maula Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, bahwa mereka b€rlefa

kepadabeliarr *Iika kamu tidak melakukan hal ini mtuk kami

-aatsuOnya hal-hal yang mereka minta kepadanya, seperti

menjalankan gunung-gunung, menghidupkan nenek-moyang

mereka ke,mbali, m€odatangkan Allah dan mataikat berhadap-

hadapan dengan mereka, s€rta hal-hal lainnya yang disebutkan

Allah dalam surah Israa'- maka ambillah untuk dirimu.

Pintalah kqada Tuhanmu agar menguttrs malaikat bersamamu
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yang membenarkanrnu berkaitan dengan perkataanmu.

Pintalah kepada-Nya agar Dia menjadikan unhrknru iitana-

istana" kebwr-kebun, dan harta-hana simpanan dari emas serta

perak yang membuatnu tidak perlu melakukan apa yang kami

lihag yaitu berdiri di pasar-pasar dan mencari penghidupan

sebagaimana kami mencarinya. Dengan de,mikian, kard tahu

kelebihanmu dan kedudukanmu dari Tuhanmu jika kau

memang seorang rasul, sebagaimana pengakuannru."

Rasulullah SAW lalu bersaMa, "Aht tid& aknr
melahtkannya."

berlata, 'Mengapa Rasul itu memakan makanan dan berjalan

di pasar-pasar? Mengapa tidak dinrunkan kepadaryn

. a: malaikat agar malaikat itu memiberikan peringatan bersama-

sama dengan dia? Atau (mengapa tidok) dinrunkan
trcpadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidok) ada kcbun

bagirrya, yang dia dapat makan dari (lasil)nya?' Dan orang-

orang yang zhalim rtu berkata, 'Komu sekalian tidak lain

harryalah mengihuti seorang lelaki yang kcna sihir'." (Qs. Al
Furqaan [2.5]:7-B)as

Takwil kalimat: Orang-orang musyrik berkata, "Kenapa rasul

ini" Maksud mereka adalalt Muhammad SAW, "Yang menyangka

Allah mengutusnya kepada kita, memakan makanan sebagaimana kita

mq\pn, dan berjalan di pasar-pasar sebagaimana kita berjalan."

t" 
^t "'- 

'ani Al Qur'an(4/10-ll) dengan riwa),rat yang
s€rupa, dan As-Suynthi dalam Ad-Dun Al Mantsur dengan lafazh png sama
(6D36-237), menyandarkannya kepada Ibnu Ishak dan Ibnu Al Mundzir.
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ll; At Jit g "Mengapa tidak dinmtnlan kepadanvo

malaikat," jika ia memang benar dari langiq trnttrk mer{adi pernberi

peringatan bersamanya kepada orang-orang dan membenarkan

perkataannya. Atau dijatutrkan kepadanya hafia dali ernas dan pedt
sehingga tidak perlu bersusah payah mencari penghidup*. frriK3'f
i4rJLl-rr.?-. "Ato, (mengapa tidak) ada kcbun baginya." Atau ia

-.-itif.i kebun 't4r:JL\-"Yang dia dapat makan dori (t asit)nya? "

Para ahli qira'at berbeda pendapat me,ngenai cara membaca

penggalan ayat ini.

Mayoritas ahli qira'at Madinah, BashratU dan sebagian ahli

qira'at KufalL membacanya Jrt a*g huruf !@, lng maknanya

adalalL rasul bisa mal@n dari hasilnya (kebu).

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacagya V ,Ft, dengan

hunrf run,at, y*g matnanya, kami bisa rnalcan dari hasil kebgn ittr.

Qira'atyang paling benil di antara kedua qira'at ini mernrrrflu

adalah qira'at orang yang membacanya de'ngan huruf yoo '53*-*o

l(arcna riwayat yang telah kami sebutkan sebelumnya, bahwa

permintaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah SAW adalah

peryrintaan agar beliau memohon perkara-peftara ini kepada Tuhannya

untuk dirinya sendiri, bukan untuk mereka. Jadi, jika permintaan

mereka kepada beliau adalah seperti demikiarq berarti tidak mungkin

mereka berkata kepada beliatr, *Pintalah kebun yang dimaksud untuk

dirimu, supaya kami dapat makan dari hasilny-a." Lagrpulq--dulun.

fi rmarrAlratr,,#*i6r4*lSd0i6n'JC-ieoy,s$i{)3
,,Maha suci (Attah) yangiika Dia menghendaki, niscaya dijadikan-Nya

Hamzah dan Al Kisa'i membacanya W ,Fbdepgan huruf mrn

lthli qira'at lainnya membacanya ii,f1,'SLYyalfrl' dari Muhammad SAW.

Lrhat Hujj ah Al Qir a' a (507).
gntg- qtfi,at inl mutautdir, dan dibaca oleh ulama pelosok negeri, maka

baran[siapa membacanya de,ngan menggrmakan salah satu dari dua qira'd ini,

makala benar .Lihat lttihaf Fudhala Al Basyt (1n1.327)'

I
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bagimu yang lebih baik dari yang demikian, (yaitu) surga-surga yang

mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan dijadikan-Nya (pula)

untulonu istana-istana. " (Qs. Al Furqaan [25]: 10) terdapat dalil yang

jelas,"menunjukkan batrwa mereka hanya berkata kepada beliau,

"Minlalah ittr 3U unttrk dirimu, supaya kau bisa makan dari hasilnya,

bukan untuk kami."

Firman-Nya: d1):Sl1J6: "Dan orang-orang yang zhalim

itu berkata.

Malsudnya adalah, orang-orang musyrik itu berkata kepada

orrurg-omng yang beriman kepada Allah dan rasul.Nya, -.<i-i3 ol
"Karnu sekalian tidak lain lwnyalah mengihtti," hai kaur5 de'ngan

kalian mengiluti Muhamma4 fr,$"Seorang lelaV," yang terkelra'sihir' 
oco

Gn "i # Afi i(# 6n'# M uV 5i {-,ti

@63,rts;9"f6*i
' P erlwtikmtlah, b agahwna ms el<a nenrbuat

perbandingan-perbondingantentangl<amn,lalu'sesatlah
m.ueka, nrer:el<a fidnk sanggup (mendapdtl&rr) ialan .

(untuk menmtmrg l<nasulanrru) . Maha Suci (Nlah)
y dttg iika Aw menglwndoki, niscay a dii adil<mr,Nyc

baghnu ydttglebihbaik dmi yang demikian, (yaitu) s1ffgd-

surgc yarJg mutgalir nrngai-nrngai dibawatmya, dmt
dijadikan Nyc (pula) untulqnu istornr,-i,stzalnr,."

(Qs. Al Furqaan 1251:9-10)

\;s;;;s-fi 'tfu'Jcr.fi aVlJi'-p
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Talrwit fimen Alhh: i3$ifi'sa'tg*taV;''ziz-$tiPt'b &21^ ibt'
( z 1.t t1 -

G n "t -& 6;' 6W 6i'J1; ie oV'sfi {;G
ffi f:.5 ,;n ,(#-, 'i!*t (Perhatikantah, ba

;Srx@*o;;9.
{t W iit J:tt--**t 

-@erhaihantah, 
basairnanq mereka

memb uat perbandingan-perbandingan tcntung kanna, Ialu sesallah

mcreka, mereka tidak sanggap [nundapt*anJ ialar, [untu*
nenentang lerusulanmuJ. Moha Suci [AttahJ yang iika Dia

mcnghendaki, niscaya dijadifutt-Nya bagfuna yong lebih baik dari

yang demikion, [ltoituJ surga-swgayorrg nungalir sungai-sungai di

baw ahnya, dan diiadikan-Nya tPrtbt unahna istana-istana)

Allah SWT berfirman kepada Nabi Mubammad SAW: Lihatlah

4ai Muhammad,- omng-omng musyrik yang meNryerupakaDmu

dengan berbagri perumpamaan itr delrgan perkataan mereka kepadamq
*Dia ke,oa sihir.' Dengan demitian, mereka sesat dali jalan yang hrus

serta melenceng dari jalan petunjuk danbimbingan

'aiil;{t3 'Mereka fidak sangtry Qnendarytkm) " Met€ka

tidak menemukan *'Valot" m€Nluju kebenran, kecuali @a apa

yang Aku uhls kau membawanya dm dari arah yang mereka sesat

darinya

Pelrjelasan l<arrti sesuai dengan penjelasan para ahli takrril yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26374. Ibnu Htrmaid menceritakm kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dfri Ibnu Ishak, ia berkata:

Muhammad bin Abu Muhammad menceritakan kepadaku dari

Sa'id bin Jubair atau Ilaimatu dari Ibnu Abbas, t€xilang firman

A[ah swr,'a;4;J- $',rJ$ifi'ii 4 w, t{- ]r
W (Perhatikqrlah bagaimou tnet€ko membtnt

perbodingon'perbmdingm tentong komt, lalu sesatlah

mereka, rnereka tidak sutggtry @endqako) ialon (untuk

menentCItg kerasularuru)," ia berkata, "Maksrdnya adalalt

mereka mencari petunjuk pada selain yang Aku uhrs kau
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membawanya kepada mereka, maka mereka sesat dan tidak

akan mampu mendapatkan petunjuk pada yang lain."45l

Para ahli takwil lain berkata tentang ayat ini sebagaimana dalam

riwayat berikut ini:

263:75. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, A1 Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 5,"G6j4;5-i3 "Merekn

tidak sanggup (mendapatkm) jalan (untuk menentang

kcrasulanmu)," ia berkata, "Maksudnya adalah jalan keluar

yang melrgeluarkan mereka dari penrmpamaan-perumpamaan

yang mereka buat untukmu.'A52

- Firman-Nya: Gn"f#iry etdii $;iA op.$i n'q
ji!'il "Maha Suci (Attahi yang iika Dia menghendaki, niscaya

dijadlian-Nya bagimu yang lebih baik dari yang demikidn, (yaitu)

surga-surga yang mengolir sungai-sungai di bmtahnya." Makzudnya

adalah, Maha Suci Dzat yang jika Dia menghendaki maka Dia jadikan

untuknru yang lebih baik dari itu.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang maksud latazh 6)15

pada firman-Nya, q" gG 6n 'J(. "Niscaya dijadikan-Nya bagimu

yang tebih baik dari yang demikian " Sebagian berpendapat batrwa

maknanya adalah, lebih baik bagimu, hai Muhammad, dari apa yang

dikatakan orang-orang musyrik itt1 'oKenapa tidak diberikan kepadamu,

padatral kau bagi Allah adalatr seorang utumn!" Allah kemudian

mer$elaskan tentang apa yang sekiranya Allah mau maka Allatr bisa

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D665).
Mujahid dalam taftirnya (hal. 496) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8D66s).

'16t
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menjadikan untuknya yang lebih baik dari apa yang mereka katakan itu.

Allah uernrman, 3i!'i1i;1q.4 * " Surga-surga yang mengalir

sungai-sungai di bmt alm1n. "

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya adalatr:

26376. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menoeritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa melrceritakan kepada l€mi, semuurnya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 mengenai firman Allab #6i'S4i6oL
AV'g -Jika Dia mengftendoki, niscaw dijadikot-Ny bagimu

Wrg lebih baik doi lwtg demikiant," ia berkata, "IUaksudnya

adalab letihbaik dari apayang merekakatakan i6trr{63

26377. Al Qasim me,lrceritakan kepada l€rli, ia berkata: Al Husain

menceritakan k€pada lolrli, ia berlota: Haiiaj menceritakan

k€padaku dari Ibnu Juraij, {ari Mujahi4 t€Nilang firman}llalL
6$e#6fi'J;'.A,u.ryji.tt1 "Maho suci (Allah) vots
jifu Dra menglrcndaki, niscaya diiadikon-Nya bagimu yang

lebih baik doi ywrg demikian" ia berkata, "Maksudnya

adalalt lebih baik dari apa yang mereka katakan dan angan-

nngankan untukmg yaitu Dia (Allah) jadikan rmtukmu

gantinla be,lupa surga-surga yang mengalir sungai-sungai di

baurahnya'#

Para ahli talx^,il lainnya berp€rdapat bahwa makzud lafazn !:!ri
dalam ayat tersebgt adalah bojalan di pasar-pasar dan mencari

penghidupan.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 496) dan Ib,nu Abu Hatim dalam tafsimya

$nffi6) dengan s oud yang Pertama
Ibid

s3

&
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26378. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Muhammad

bin Abu Muhammad, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-

Thabari, dari Sa'id bin Jubair, atau dari Ilsimah, dar,i Ibnu

Abbas, ia berkata: Allatr lalu berfirman , 'J:rfA oWfi lll
' ,i$ti({6i"Moho Suci (Altah) yangiitw Dia menghendaki,

niscaya dijadikan-Nya bagirnu yang lebih baik dari yang

demikian." Daripada kau berjalan di pasar-pasar dan mencari

penghidupan, sebagaimana orang-orang mencariny4 yaitu,

gr5 .fr Jg.t 3i::'iiq# e "n # "strga-surga vang
mengalir sungai-stmgai di bg-waluya, dan diiadikan-Nya

, (pula) untulonu istana-istana.'A65

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang t<ami sebutkan dari

Mujatrid mengenai hal tersebut adalah pendapat yang paling sesuai

dengan talovil ayat, karena orang-orang musyrik hanya menganggap

aneh beliau yang tidak punya kebun sebagai sumber makannya dan

tiddlc- dijatuhkannya tumpukan hilt^ kepadanya. Mereka juga

mengingkari beliau yang berjalan di pasar-pasar, padatral beliau bagi

Allah adalah seorang rasul. Jadi, janji yang paling tepat dijanjikan Allah

kepadanya adalah janji yang lebih baik dari apa yang menurut kaum

musyrik itu hebat, bukan lebih baik dari apa yang mereka ingkari.

Firman-Nya: #'ii titr v "n * 
"S.ttrga-surga yang

mengalir sungai-sungai di bautalmya." Maksudnya adalah kebun-

kebun yang mengalir sungai-sungai di pangkat pepohonannya

26379. Muharrmad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan k padu kami, ia berkata:

65 lbnu Abu Hatim dalam tafsinrya (5D666) dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At
Taruil@D26\
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Waraqa menc€ritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid tentang ayat, fi!'ilGlq"n#
"Surga-strga yang mengalir sungai-sungai di bm'ahnya," ia

berkata, "Maksudnya adalah kebun-kebtm.'{66

Maksrd tafazh ';i.ar pada ayal 5$6,#." "Don diiadikan'

$n (Wla) untulonu istmto-istana," adatah rurnah-nrmah yang

dibangun.

Penjelasan l€mi sesuai dengan penjelasan para ahli takn'il yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26380. Muharnmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepadq karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kanri, Al Harits mencerilakan kepadakq

ia berkata: Al tlasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, serlranya--dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentang aya! W ,.ril Jgt "Dan

dijadikan-Ny (Wla) untubnu istana-istana," ia borkata'

"Rumah-nrmah yang dibangrrn, yaitu di dunia I(aum Quraisy

menganggap rumah dari batu sebagai 'jF 'istaoa'

Uagaimanapun adan:Ya.'#1

26381. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

me,lrceritakan kepada l62rd, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu J*^j, dari Mujatrid, terrtang ay&, 6,ffo
!;t::, "Dan diiadikan-Nya (Wla) tntubnu istatta-istano," ia

berkata, "Maksrdnya adalatl yang dibangrrn di dmia- Sernua

ini dikatakan oleh kaun Quraisy, dan kaum Quraisy

Mujahid dalam taftirnya (hal. 496) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

($2666).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (8D666).
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26382.

menganggap rumah dari batu, walaupun kecil, sebagai r]lj
'istana'.'#8

Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata:

Abdurahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Hubaib, ia berkata, "Dikatakan

kepada Nabi SAW, 'Jika kau mau maka Kami berikan

kepadamu perbendatraraan-perbendaharaan bumi dan kunci-

kuncinya yang tidak pemah dib€rikan kepada seorang nabi pun

sebelummu, dan tidak akan diberikan kepada seorang pun

sesudahmu. Itu tidak mengurangi bagianmu di sisi Allah?'

Beliau menjawab, 'Kumpulkanlah sermtanya itu untukht di

akhirat'. Allah lalu mentmrrkan ayat me,ngenai hal tersebut,

,#q3i'itqJn";a*afi d#6'S;iaoyafi a;G
gtb A 'Maln Suci (Atlah) yottg iifu Dia menghendaki,

niscaya dijadikan-Nya bagimu yang lebih baik doi yang

demikian, (yaitu) surga-surga yang mengalir sungai'stngai di

banahnya, dan dijadikon-Nya (prrla) wttuhnu istano-

istana'.'469

ooc

q rifi, $t @ W'r;sfir ;tb A{i;Vbe\,trKf
@L!;WGW*BK

' B ahl<st ns eka' nwrdntstnlcorr" Hari KiM. D m l(ani
rwryeilialcm nsakn yoarrg nenyalamyaltbaEi siag yorrtg

a5t

&,
Mujahid dalam ta$imya (hal. 496).
Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani Al Qu'ot (4/10-ll), Al Qurthubi dalam

ta&irnya Qll3), As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al M@il$r (6D3t), ia menukilnya

dari Al Fir)rabi, Ibnu Abu Sribah dalam mushmafryq Abdu bin Humai4
Ibnu Al Mrmdzir dan Ibnu Mardawaih dari Khai$amah; serta Ibnu Katsir dalarn

u$irnya (l0Dt7-28t).
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rnendilstnfui Hori Kimna,. Aqabilr nsal<a iat melihac

msela dml arnpt yffig iath nsela nwdengu
l<egaanmmya ilut ruara rryalmry*'

(Qs. Al Furqaan l25lz lL.LZl

Talrwilfi rmanAl6h:W'igiyieag';;V'*'f,Jl\l;.K,Y.
Llb6i56 H *. p.Ku pi3t ri@ @ at turr ner e ka me ndustatun

Hofi Kianul Dan Kutti menyediakan nerofu yong mcnyola-nyola

bagi sbpa yorrg nundustalean Hofi KiM- Apabila nerafu itu
nulihat nereka dari terrpat yang iaah, nereka mendengu

kegerumonnya dan suota nYalanYa)

Allah SWT berfirman: Sebenamya orang-orang yang

menyekutukan Allah dan mengingkari apa yang kau bawa kepada

mer€ke wahai Mghamma{ mendustakanmtr bulon karena kau malon

makanan dan b€rjalan di pasar-pasar, melainkan karena mereka tidak

meyakini tlari Berbangkit dan tidak mempercayai pahala s€rta3iks4

sebagai berftk pendustaan mereka akan Had Kiamat dan

dibangkitkannya orang-orang yang mati oleh Allah menjadi hidW

kembali untuk dihrmpulkan di Padaog lvlabErar.

I.*ftar,/r- 6fi\ 'Dut l(ami meryndiakan neraka," marcuanva

adalah utgk orang yang mendustakan bangkitnya k€mbati orang-orang

yang zudah rnati padaHari lGamat

I-r/iaz}- #.p#nrilL6L"ef"tila rcraka itu ntcliha nureka

dui tempat Wrgiotth" maksudnya adalah, jika neraka 
-yang 

Kami

janjikan kepada mereka yang mendgstakar melihat sosok-sosok

mereka dari jauh, ia'8,1'1narah" teftadap merela. yaitu dengan

menggelegak dan mendidih- Dikatakan di ,tb$'{*i 'Jika si tulan

marah kepada si futan maka mendidihlih dadanya kar-etra kernarahan

ifiL dan tampaklatr kemaratran tersebut pada kata-katanya"

i
I

L
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Latazh, f"ii "Dan suara rqtalarqta," maksudnya adalatl

suaranya.

Jika ada yang bertany4 ..Bagaimana bisa dikatakan w6w
'Merelra mendengar kegeramannya', sfdlangk* t# 'kemarahan' ifu

tidak bisa didengar (melainkan terlihat)?"

Jawabannya adalah "Malananya adalall mereka mendengar

suara kemaratrannya dari nyala dan jilataonya."

26383. Mahrrrud bin Khidasy menceritakan kepadaku, ia berkata:

Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Ashbagh bin Zaid Al Warraq menceritakan kepada

kami dari Khalid bin Katsir, dari Fudaik, dari seorang lelaki

sahabat Muhammad SAW, ia berkata, "Rasulullah SAW

bersaMa, 'Siapa yang berkata dengm mengatasnomakan aht

sesucttu yong tidak pernah afu katakan" maka hetdaWah dia

menyiapkan tempat di antua &n nata Neraka Jalunam'.

Mereka lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah Neraka

Jahanam mempruryai mata?' Beliau menjawab, 'Tidakkatl

kalian menyimak firman Allab #B*niV(4'Apabila
neralro itu melilut mereka dwt tempoiyangiouh'-'A7o

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mat mengabarkan

kepada kami tentang firman AllalL Lr;W6yl,| "Mereka

mendengar lcegeramannya dot su(tra " ia berkata:

Al Manshr:r bin Al Mu'tamir mengabarkan kepadaku dari

Mujahid, daxi Ubaid bin Umair, ia berkata "Sesungguhnya

Neraka Jatranam akan menggeram dengan geraman yang

26384.

a7o Al,Baghawi dalam Syrh As-Sunnah (1D54), dengan lafadr lengkap, Ibnu Abu

Hatinn-dalam tafsimya (8n667\,Ibnu Katsir dalam tafsimya (101288), As-

Suyuthi dalam Ad-Drr Al Mantsur (6D38), menukilnya dari Ab_u bin Humaid

aan nnu Al Mundzir dari jalur Khalid bin Duraih dari seorang sahabat.



TafstAl;h:fhafuri

membuat tak sesosok malaikat dan nabi pun kecuali
gemetaran, sampai Nabi Ibrahim sendiri merangkak di atas

kedua lutntnya, lalu berkata, 'Ya Rabb, hari ini aku tidak
memohon kepada-Mu kecuali keselamatan didku sendi"i'.'/71

26385. Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi menceritakan kepada kami, ia
berkata: LJbaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Yatrya, dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "seseorang akan diseret

ke neraka, lalu neraka menciut dan mengerut safu sama lain.

Allah lalu berfirman kepadany4 'Kenapa kau?' Neraka

menjawab, 'Dia telatr memohon perlindungan dariku!' Allatt

. lalu Uerfnnaq 'Lepaskan hamba-Ku itu'. Seseorang akan

diseret ke nerak4 lalu ia berkata, 'Ya Rabb, btrkan ini
sangkaanku .terhadap-Mu'. Allah lalu berfirman, 'Apakah
sangkaanmu?' Ia menjawab,'Ratmat-Mu meliprrtiku'. Allah
lalu berfirman, 'Lepaskan harnba-Ku ifu'. Seseorang,akan

diseret ke nerakq lalu neraka pun melolong kepadanya seperti

raungan bighal kepada gandum, dan menggeram dengan

geraman yang tidak ana seorang pwr kecuali takut

dibuatnya.'/72

@@@

!ii{@ s# aIJ V,'C,33 W 6<1 eWW
@r+i;3v::6L-5s*#

Abdurrazzaq dalam tafsirnya Qt452) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya
$n66,q.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (En668).
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oDan apabila mseha dilrzrn@kfrrJl<c tempat yorrrg $elnrfiit di
nsala itu ilengan ilibel.mgu, mer.el<o ili sana m.enghflrapl,u;lrr

l<ebinasamt. (Al<arr dilatakm lnpada nnela) , ' J angan
lrrrfl wselalianmenglwrdplrlclrJsmtl<ebinasamrmelainltmr

lw apl,anlah lccbhusaan y oltrg barrty ak' .'
(Qr. Al Furqaan l25lz L3.L4l

Tarrwir fiman Arah: 4\yi v,'E#i6*Kqr6tr y
@ l^rL 6;,3 V:$ Li i# ($ Vif @ r# @an apabita

mereka dilemparlan ke tcmpat yang sempit di neraka ita dengan

dibelanggq mereka di sana mengharapkan fubinasaan. [Alcan
dikatalean tecpada merekaJ, nlangan kanu sekolian ncngharapkan

satu kebinasom, melainkan harupkanloh kcbinosaon .yarrg

banyak)

Makzudnya adalalL jil€ para pendusta kiamat ittt telatt

dicaryrpakkan ke tempat yang sempit di neraka dalam keadaan tangan

terbelbUeu ke leher, dengan belenggu-belenggu neraka. Afi V'
SS " Mrr"ka di satu menghuapknt kebinasaan

Para ahli talo ril berbeda pendapat mengenai matna ]i$r.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adatatr T-i,
'lenyesalan". Mereka yang berpendapat demikian diantararrya yaitu:

26386. Ali menceritakan kepadaku,

menceritakan kepada lolni,
berkata: Abu Shalih

berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AllalL q- gt 3 V:$ "Melainkan harapkanlah

lrebinasaan yang banyak," ia berkatA "Maknanya adalah,

kehancuran.'{73

1r3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8n669), Al Mawardi dalam An-Nukd wa Al
Uyun (41134), dan Al Baghawi da/ran Ma'alim At-Taruil (4D28).

ia

ia
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26387. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalu, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang "y"t Gi$
LS 6# |$ "Jorgon kamu sekalian menghmaplan satu

kcbinasaan," ia berkata, "Makrianya adalah, jangan kamu

harapkan sahr kehancwan, namun harapkanlah kehancuran

yang banyak.'/74

Para atrli tal$vil lainnya berpendapat bahwa makna irlr aaaah
5:tiir *kebinasaan".. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya

yaitu:

26388. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, 'ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dfahhak berkata

tentang firman Allah, Lj i# '$ Vi S "Jong* to*y
sekalian menghoapkan satu kcbinasaan," ia berkathr "iF,
artinya Siair 'k"bio.. aalrt ;A75

Abu Ja'far berkata: Makna ir$r aAam pemakaian batrasa

orang Arab, makna aslinya adalah, berpalingnya seseorang dari sesuatu.

Dikatakan frli r.ii ,f 'eyfi 6 Artinya adalah, apa yang

membuatnu berpaling dari hal ini?

l-atazl )$r pada ayat ini menrpakan seruan penyesalan dari

mereka atas keberpalingan mereka dari ketaatan kepada Altah di dunia

sehingga mereka mendapatkan hukuman dari-Nya" sebagaimana

perkataan orang, "Oh, alangkah menyesalnya aku atas kelalaianku di

sisi Allah."

Al Qtr'an (4112), Al @rthubi dalam tafsirnya (13/8), Ibnu Athiyah dalan Al '

Muhuru Al Wojiz (4D02), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4D28).
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Sebagian pakar batrasa Arab dari Bashrah berpendapat batrwa

firman-Nya, S# A)i W "Mereka di sarut menghuaplcan

kebinasaan, " artinya adalalt kebrrysaan.

Mereka mengatakan barrwa ]fr merupakan mashdq darr
',ylri yang aninya binasa Mereka berargumentasi dengan bait syair

Ibnu Az-7ab'ari berikut ini:

):r:i,'^ti Jtl J,t dt f 4 ;:rL:!:Jt ,srlf \t

"Sebab mengihtti langkah syetan dalam kesesatan

dan orangyang cenderung kepadarrya (akan mengolami)

- kebinasaan.'476

Firman-Nya, '65 Vi { "Jangot kamt sekdian

menghoapkon"

Uatnanya adalab hai orang-orang musyrilq jangan

mengharapkan satu penyesalaq artinya satu leli, melainkan

trarrytanUn banyak penyesalan

Dikatakan (bit;J lAVi$ karena lata:Ay$r menrpatcan

mashdu, daa mashdu tidak bisa dijamalkan, melainkan disifati

dengan rentang waktu dan jumlahnya" sebagaimana dikatakan tiii li
,lF'>gl Sfr - X.* *irduduk lama Ia makan banyak".

26389. Muhammad bin Marzuq menceritakan kepada karrri, ia

berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata:

Harnmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Zaid

menceritakan kepada kami dari Anas bin Malilq batrwa

Rasulullah SAW bersabda, "Orang yang pertama kali

dikcnakan pkaian dari neraka adalah iblis. Pakoian itu

ditcenokott kc tcedw pelipisnya dan ditarik dori belakangrrya,

.?6 Lihat Ibnu Hisyam Mlam As-sirah An-Nabau,iah (4/61) dan Ibnu Athilyah
dallm Al Mtrtqro Al Waiiz (4D02).
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sementara anak cucunya berada di belakangnya, dan ia

berkata, 'Oh, binasalah', dan mereka pun menierit, 'Oh

binosalah'. Hingga mereka berhenti di neraka, sedangkan ia

tents berkata, 'Oh, binasalah'. Mereka menierit, 'Oh'

biliasalah'. Lolu dikatakan, gti3v$v$$,t$;J'6!vi,$vi:s\;is
(^+'Jangankamuselcglianmengharapkansatuke-binosaan'

melainkon hoapla nlah kcbinasaan Tnng banyak'''[17

ooo

@{,*
"Wu 'AW @dzab) yffJg denlil,irarl ifi&ah yuwbd,l<,

61ra;tswgqygg4gkel<aly6;.gtclahiliicniil<ml<egdgoi6tg'
or,,tg i*S bqtakw o?' Au meniadi bala*,n dm tenp

t"rrrffitifugirnrlrre@' Baginwrelro di dalor1rJ sutgdiht W
y(,rrg rno"t* lcehIir]daki, selang nuela lirjl<al (di dalarvry o),

(tli iar) adalah i61ril dui Tulwrvrw y6grg pllut dinwhonl<NJ

0<4ada.Nyo)." (Qs. Al Furqaan l25k t5'L6l

Takrvil firman Allah: z;iifi '*i si i,j,$:l-L I fr-Afib.
O<P's;ra;;y,6d4;.t-Z;.tsi4.?L@W''V;#(
tfa*"nUn, fia tadzabl ymrg demihim itatuh yang baih' dtu
st,,rga yarrg hehat yang tctah rtiianiihan kepoda ofangorang yang

rzr a[sad dalm musnadnya Qtlsz),Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya $n662),
Abu Ja'far An-Nuhhas- aatrm a*i-ya (4112-13), dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Toruil (4 Dzt).
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bertnlcwa?" Dia rrunjadi balrcan dan tempot kemboli bagi nurehaT'
Bagi mereha di dalam surga itu apa yang mereka lrehendaki, sedang

merelra kekal [di dalannyaJ. [Hal ituJ odolah ianii dari Tuhanmu

y ut g p atut dimo h o n kan [kcp ada-Ny a)

Malaranya adalah, Allah berfirman: IGtakanlah hai Muhammad

kepada para pendusta kiamat, "Apakatr neraka yang digambarkan

Tuhan kepada kalian dengan sifatrya dan sifat pengbuninya ini lebih

baik daripada surga abadi yang kekal kesenangannya dan tidak ada

habis-habisnya, yang dijanjikan-Nya kepada orang yang brtakwa

kepada-Nyadi dunia?"

tempt kcmbatibagi mereka? " Miknanya adalab surga abadi ihr untuk

orang-orang yang bertal$/a, sebagai ganjaran amal:4141 mereka

kepada Atlah di dunia lantaran menaati-Ny4 dan pahala ketaloraan

mereka kepada-Nya.

Firman-Nya, *fi "Tempat kembali." IVlalclansra yaitu, ihl

mer-tipakan tempat kembali di akhirat bagi orang-orang yang bertalcwa

Firman-Nya: 6:Mi,-Y144;1 'Bagt mereka di datam swga

itu apa lnng mereka kchendoki. " Maknanya adalalt Bagi mereka yang

be,ta*:nra di neraka abadi yang Allah janjikan kepada merekq Y

6):!6- "Apa yang mereka kehendaH," .tetdapat segala yang

diinginlon jiwa dan menyenangkan mata- ir$> "sedang mereka

fukal," di dalamnya. Mereka tinggal di dalanrrya selama-lamanya;

tidak akan berpindatr darinya dan tidak akan lenyap kenikmatannya dari

mereka

Firman-Nya, {fr(t;t 
"\" &6("@rt in) adalahianii dwi

Tulwnmu yang patut dimohonkan (kcpada-Nya). " Maknanya odalalL

hal tersebut karena orang-orang beriman meminta yang demikian itu di

&miq ketika mereka berkata "StiFGS3(El;'tg3"Ya Tulan kami,



TddrrAdr,:Ilrutrad

berilah .kami ap yang telah Engkott joriikm fuWdo kani melalui

rasul-rasul-Mu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 194), Pernberian Atlah kepada

orang-orang mukmin akan surga abadi yang telah Dia lukiskan sifatnya

di akhirat itu menrpakan satu janji Allah kepada mereka atas ketaatan

mereka kepada-Nya di dunia, dan merupakan permohonan mereka

kepada-Nya.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takrnil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

263W. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kepadalcu dari Ibnu Jwaij, dari Atha Al I(htrasani, &ri Ibnu

Abbas, teirtang aya\Sfi$;:t "b &<tt'(Hat itu) adalah
janji doi Tuhorntt yong Nli dDtolot kot (kcpdo-W)," ia

bertat4 "Mereka meminta yang telah dijanjikan kepada

mer€ka, dan menagihnya'fl t

26391. Yrmus menceritakm ke,padaku,

mengabarkan kepada karni, ia
ia berkda: Ibnu-Wahab

t"rLit"t Ibnu Zaid be*ata
tentang firman Allab {F.16;:t &j i?Ag"(Hal itu) adalah

janji doi Tuhowttuyang patut dimolonkm (kcpada-N1n)," ia

berkatq "Mereka merrintanya kepada-Nya di drmia, lalu Dia

memberi mereka janji-Nya Itulah janji yang dipinta
Sebagaimana Dia menetapkan reznki-rezsla hamba-Nya di

bumi pebelum mencipakan mer€ka, lalu Dia meqiadilonnf
sebagai makanm bagi para pe,mintanya yaitu pada walcu

mereka " Ia ke,mudian membaca aya! W3:fi'M{n $ -6:1a$6 "m, Dia menentukot prd*ry
kodo tnoksun-nokoun (penglruni)n n dalon emryt masa

ryn Ibnu Abu llatim dalm ta$irnya $n67D dan Al lVlawrdi drd,an ,bNuta wa
At tJw @tt3s).

f
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(Penjelasm itu sebagai jawabot) bagi orang-orang yang

b*tanya." (Qs. Fustrstrilat [41]: l0)a7e

Sebagian ahli bahasa Arab mengarahkan malma firman-Ny4

#1 (s{t "Janit doi Tuhawnu WE Wut dimohonkon (t@Wda-

Nya),' kepada makna janji yang wajib, yaihr bahwa yang dipinta itu

wajib, sekalipun tidak dipinta, seperti utang

Mereka be*ata "Bandingannya adalah pe*ataan orang Arab,

li.J bj rfr'O!!bt 'Aht akon memberikmt seribu sebagai janji yurg
ptut dinohonkut', de,ngan maknq w4iib bagimu memintanya'{to

CCC

'i$5 ;X. 3;4 ifr si u<,,t .r1-vS $fi ;5;
@ W\\fuFF;{eqt+

oDorlr (il.godah) ilffi. hmi (kefrhs) Nloh nenshilnfzllnl<ul
mqrchr k$to afr y orltg nw ."l<4 senrboh sekn n Allalv lalu

NlahWfrn (keydt yaltg disenfuh) , 'Apalah l@w yorrlg

nenyerrd<mhmfu,hmtfu,I<uitv..-otrraatnrr:elasenilirilorh
yarrg lesd dni id@ burs fuitor)' ?"

(Qs. Al Furqaan l25l:. 171

Trkrvir fiman Nteh: itl *i-ng:3i:2r6 #PA|1-J
Wf ira {f S56*G.'&\-A?. 3}3 -roi 

fi"sohd,t
sttotu hori lfutiktl Allatt nunghiinpunkan merelca beserta apa yang

merefra senbah"selain Allah, lafu AAah berkata tlepada yang

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irrya (8D671), Al Mawardi ddam An-Nutut wa Al
UWI(NL1i), dan Ibnu A6iyah dalam Al Muhoro Al Waib (4D03).
Ibnu Athiyah daln, Al ttuh,trs Al Vaiiz @D03).

479
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disenbahJ, 'Apakah kamu yang menyesatkan hamba-hamba-Ku
itu, atau rmereka sendirikah yang sesat dari jalan lyang benarJ?')

Maksudnya adalah, pada hari itu Kami hmpulkan para

pendusta kiarnat yang menyembatr berhala-berhala itu dengan apa yang

mereka sembah dari selain Altah dari para malaikat, manusia, dan jin.

Sebagaimana riwayat berikut ini:

26392. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakrq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harils menceritakan kepadaku,
I ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najrlr, dari Mujahi{ t€ntang firman Allalr lrt iPAiiJ
i{3p qq'tr 5r. 3}J fi pi e.6:t# ':6*
(ingatlah) suatu hoi (ketil@) Allah. menghimpmkm mereka

beserta apa Wg mereka sembah selain Allah lalu Allalt
berkata (kepda yeq disembah), 'Apakah kmff.1wry
menltesdkan lamba-hanrba-Kt itu'. " laberlratq "ldAksudn)ra
adalah Isq Uzair, dan para riplaikat.'{tl

26393. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang

sarna

Para ahli giro'atberbefiapendapat mengenai cara bacanya.

Abu Ja'far Al Qari' dan AMullah bin IGtsir me,mbacanya ijj
f*l ;1, y,tI q oti;- f: e{dengan huruf )E semuanya, yang

makranya, pada hari Tuhanmu mengrrmpulkan mereka dan

'tt Mujahid dalm tafsirnya (hal. 496), Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (ED672),
Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al UW, @1136), dan Al Baghawi dalam
Ma' alim At-Tozil (4D29).
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mengumpulkan apa yang mereka sembah dari selain-Nya, lalu

berfirman.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanyu e;;; dengan huruf

,ur.482 Nafi juga membacanya demikian

Pendapat yang paling tepat mengenai hal tersebut adalatt dengan

mengatakan batrwa keduanya merupakan qira'at populer yang

berdekatan maknanya, maka manapun yang dibaca seseorang, telatr

dianggap benar.

Firman-Nya, i$bcs)Q'Frl 5U 3# "Allah berkata

(lrepqdo yang disembah), 'lpakat) kamu yang menyesatknn hamba-

twnba-Kt itu'?:' Allah berfirman kepada mereka yang tadinya

disernbatr orang-orang musyrik dari selain AllalL "Apakah kalian yang

telah menyesatkan baurba-hamba-Ku ihr?" Maksudnya adalalL apakah

kalian yang telah menggelincirkan mereka dari jalan petunjuk dan

mengajak me,reka kepada kesesatan sehingga mereka sesat dan binasa?

Atau mereka se,lrdiri yang sesat jalan?

CCO

l{3'taJUai;q,:+ti3:66i1-"Wit#'i6
6Wt'6Hliir5&'i;4r:';1#

"Mqel<a (yurs disertah itu) neniawab,'MaIw Srrci

Endl<nu, tidaldah pntttt bagi lffird mengarrtil wlain End/r.nu

(ttnttk idi) pelindilng, al<iln tEtn|iEngl@t tclah men$cti
msela dm bapak bopall- msela l<milqnam hidup, sanpai

a82 Ibnu Katsir dan Hafsh membacanya 'JA&r oj3 !,-' otl-46t i'j:Li-i'trJ
dengan huruf ya semuanya.

Ibnu Amir mpmbaca semuanya dengan hwa\ nun, sedangkan selain mereka

membacanya l'po dengan huruf nzn, aan iit dengan hunrfya. Lthat Hujiah

Al Qira'at (hal. 508-509).
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mrlrekalulontrlrrglnggt lvlui dmr msekfl adf,lahl<f,utn yar.g

bhtasa'."(Qs. Al Fruqaan [25]: 18)

rakwit fiman Allah: b4iq:# 6:6di7i'gl iI#$6
@ 6 6Vs, HtiW t;.;trar;;13s igi ita-J (Mereka

lyang disembah ital menjawab, "Maha Suci Engkau, fidaklah patut

bagi harrri ncngambil sebin Engkau [untuk iadrl pelindung, akan

tetap, Enghau telah ncmberi mereha dan bapak'bapak mereka

kcnihnotan hidnp, sanpai mereka lipa mengingat'Mu; dan mcreka

odalart kaum yong bhaso. D)

Maksrdnya adalalL para malaikat dan Nabi Isa yang pemah

disernbatr orurg-orang musyrilg berkata, *Maha Suci Engkau, walrai

Tuhan kami, dari apa yang dikaitkan orang-orang musyrik itrt.' 'o(li

6nayiert'*i A'9,#- "TtdoWoh wtut bagi kami mengambil

selain Engkott \ntukjadi') pelindmg." "Engkaulah penolong karni dari

selain mereka Akan tetapi Kau telatr menyenangkan mereka?eirgan

harta dan kesehatan di dunia sehingga mereka lupa mengingat, dan

mereka adalah l<aum celaka yang sudatr dipastikan sengsara dan hina-

dina'

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

26394. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlu menceritakan

kepadaku dari ayahnya, daxi Ibnu Abbas, tentang firman Allall

fi [j, ttg ?iti lr5 &'i'MtT' ;1i*,;$j " At-n tetapi

Engkn telah memberi merela dan bapak'bapak mereka

kenihnatan hidttp, sampai mereka lupa mengingat-Mtt; dan

mereka adalah lwm yang binasa." ia berkata' "I(aum yang



SuruhAIFnrqddn

telah le,nyap amal-amat mercka ketika masih di dunia, dan

mereka tidak punya amal-amat *hallh.''83

26395. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, teatang

firman Allah 6;Vr$32 "Doo mereka adalah kaum yang

binasa," ia berkafa, "ldaksudnSra adalah kaum yang binas nt484

26396. Muhammd bin Amru me,nceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim kqada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan

ia berte: Al llasan meirceritakan kepada lomi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari lbnu Abu

Nqiib dad Mujahi{ tentang firman AllalL, {;t6$(2"Do,
tureka adaloh kmon yutg binasa," ia berkata, "Ivlaksudnya

adalah karrm yang binasa'#5

26397. Al llasm menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq
* mengabarkm kepada kemi, ia berkata: lvla'mar mengabar.kan

kepada k'mi dari Al IIasaD, teNfang aya- i;6!i$ "tut
mereka adalal, kaun yng binosa," ia berkata, "Maksudnya

adalah ormg{rang yang tidak mempunyai kebaikan.'s

26398. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabukm kepada lomi, ia berkara: Ibnu Z,ard trlflr'atz

tentang firmm Allab 6;Vr$Vt "M, mereka odalal, koum

Wg binasa"" ia berkafia, "Maksudnya adalalL sedikit pun

Ibnu Abu llatim dalam ta8iq"a (8D672).
Al Mawardi dalm ArbNu*d wa Al Uytot (41137).

Mujahid dalm tafttunya (hal. 496).

Abdnrrazpaq dalm aGir4,a (A452), Al Qurthubi dalam taftirq'a (13/12), dan

Ibnu Abu llcim dalm ta&iqa (8D673).

at3
g
tlls

M
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tidak ada kebaikan. Latafujfr artinya yaitu, yang sedikit pun

tidak ada kebaikanny u.;A87

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara baca firman

Altah, ftaii,t4iq,'v;i 6-66;11(6"ridaWah pann bagi kami

mengambil selaiV Engkau (unnk i adi) pelindung. "

Mayoritas ahli qira'af penjwu negeri membacanya 'i{1, d"ng

huntf nun berbaris fat lnh

Al Hasan dan Yazid bin Al Qa'qa membacanya 'ie;t'of dengan

htruf mimberbaris dhammah.ass

Orang-orang yang mem-fathah-kannya membawa maknanya

kepuda malma yang telah kami jelaskan mengenai talcrrilnya, yaitu

bahwa para malaikat, Nabi Isa, dan orang-orang yang disembah selain

Allah dari kalangan orang-oiang berimarU berlepas diri memiliki

penolong selain Allah. Sedangkan oftrng-orang yang membacanya

dengan met-dlnmmah-Y'an hun tf nutm, mengaratrkan malrranq bahwa

orang-orang yang disembah di dunia ihr berlepas diri kepadd Allatr

batrwa mereka memiliki hak untuk disembatr dari selain Allah,

sebagaimana cerita Allah Gntang Nabi Isa ketika dikatakan kepadany4

7 il'u Eoy,A;o;$ *:.eii 6:- fr'fi &fi"Hai Isa p,tra
Maryam, adakoh ftamu mengatakan ftepada manusia, 'Jadilanlah aht

dan lbuht dua orang tuhan selain Attah'?" lamenjawab, 6aiKC
"ihJ$t L';i\*uot- sug:.i Engkau, liaakla! potyt.blqy 

.mengatakan
apa yans buknn hakht:' '&;i;;'i'iVt$ 6+,rfitJL? ti( *t*,
tidak pernah mefgatakan kepada mereka kccuali aW yang Engkau

"' Ka-i tidak menemukannya dalam referensi yang ada pada kami.
4tt Yalrfrt qira'at Abu Ja'far, Al Hasan, Abu Ad-Darda" Zaid bin Tsabig 4Pu n"j"'

Nasnr Lin Alqamah, Malihul, zaid bin Ali, dan Hafsh bin Humai4 Jlilf dengan

huruf zzn berbaris dhanmah yang tidak mutatyatir.Lihat Al Muhort Al Wajiz

@naq.
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perintahlran t@padaht (mengatakan)nya yaitu,'sembahlah Allah,

Tulnnhr danTuhonmtt'." (Qs.Al Maa'idah [5]: 116-l17)

Abu Ja'far berkata: Qira'at yang paling benar di antara kedua

qira'at tersebut menurutku adatah qira'at yang membacanya dengan

hwvf nuun berbaris /a thah, V'arcna ti ga alasan.

Pertama: iima para atrli qira'at atasnya.

Keduo,Allah telatr menyebutkan bandingan kiqutt ini pada suratr

Saba','t' 6 @ +ig-$e ful ;<16'f#- 33. 7 G'i"4 i;.J
",4;'u.W 6 iig" "Dan (ingatlah) hari (yang di waltu itu)

)fi;rh *tng;*rprrlt*, merepa femuanya perutdian Altah berfirman

kcpada malailat, 'Apakah mereka ini dahulu menyembah kamu?'

Malailrat-malaikat itu rnenjawab, 'Malw suci Engkau Engkaulah

pelin&ng kami, bukon merelea'." (Qs. saba' [3a]: a041) Di sini Allatl

mengabarkan batrwa ketika para malaikat ditanya tentang penyembahan

orang-orang yang menyembah merek4 mereka berlepas airi kepad4

AUah dari mereka Mereka berkata kepada Tuhaq "e;'1(ry A
"Engiiulah plfudung kami, bukan merelca." Hal tersebut menjelaskan

keabsatran qira'atorang yang membacanya Qir,a J*i 3:6 6!1tK'
'l#i, "TidaHah patut bagi kami mengambil selain Engkau (utttuk

jadi) pelindung" Dengan matcna, sekali-kati tidaklah layak bagi karti

menjadikan mereka sebagai pelindung selain-Mu.

Ketiga, orang Arab hanya memasul&an latazh'g. k" dalam

kalimat pengingkaran (iuw) seperti di sini ke dalam isim-isim, dan

tidak memasgkkannya ke.dalam l,rtrabar. Mereka tidak berkata d!16
,1.: 'U lgi "aku tidak melihat satu p,n saudara laki-lakimu".

irfefainican, bt'U'r$t U' ,Fti €9 6 "aku tidak melihat seoftmg

pun'. Lat,,h i,.'masuk di siiri puil^i;t^h;rlili yang berada pada

posisi klrabar. Walauptrn qduk udu lafazh gl, namun kalimatnya tetap

bagus. Adaptur latazh jJJt *.*pakan mashdar-tunggal, dan bentuk

juriut rvu yaittr i,qjr Dikatakan, ,;i. i)6'6kl artinya rumatr-rumah
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mereka jadi kosong, tidak ada apa pun di dalamnya. Diantaranya

perkataan merek4 i6jlil, tqt'O:jl ctiS. "pasar dan makanan sepi dari

pembeli, sehingga tak ada yang mencarinya'', maka ia menjadi seperti

sesuatu yang binasa. Diantaranya perkataan lbnu Az-Z-ab'ari berikut ini:

):;. 6\\e i'6L €y.L\#' J?, G-

"Hai rasul dari Yang Maha Berhtasa,

lidohfu tertutup begitu lebornya kctika ahr binasa.'Ate

Ada yang berpendapat batrwa lafazhjji 
"d^lrh 

mashdw,seperti

lafazh'#, ,lt':ij, ,juir, ndak dr-ta*niyah-l<an, tidak dijarnalil<aru dan

ndakdr+mmmats-lcan-

Maksud lafa/r_':'li p"U konteks ini adalalt amal-amal orang

kafir itu sifatnya batil, sebab mereka melakukannya bukan karena

Allatr, sebagaimana kami sebutkan dari Ibnu Abbas.

ooe

'#t36;rfit1{j$+"i
@@u7rlibi?i*-

"Mahasesnngguhny a nselca (yarrg di:,enbah itu) tpl4h
mendilstallurrt l<mw tentary dpa y crrg l<ffiw lcnalwt mnkf,
l<nnwddak al<ftrl dapmnwwlak (adzat) ifurddak (p"lo)
nvnolong (ithhrui, dmfurangsiaPa iti arnral@ru yang
b&Mt druarli'n", ni.rccy a Karli" rasalcmr lefudfryy a adzab

yutg besor."(Qs. Al Furqaan l25lz l9l

o' Bait ini diucapkan oleh Ibnu Az-?ab'ari ketika telah masuk Islm. Lihat bait ini
d n Al lrthoro Al WajbQDM\.
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rarrwir firman Altah: ArUFS:S 6j5q{i3Liit
@W'$6;, (Maha ronnggihnya mereka lyang dtt"r*ot ur1
telah nundustakan kamu tentang apa yorrg lcamu lulakan maka

kanu tidak akan dapar menolak lad.zabJ dan fidak lpula] menolong

[diiimuJ)

Maksudnya adalah, Allatt SWT berfirman kepada orang-orang

musyrik ---tcetika orang-oraog yang pernah mereka sembah di dunia

selain Allah berlepas diri dari mereka-, "I(alian, hai orang-orang kafir,

telah didustakan oleh orang-orang yang kalian sangka telatr

menyesatkan kalian dan mengajak kalian menyembah mereka."

I.atazhs 61fr q "Tentang aw yutg kamu katokan,"

marcuanya adalah perkataan kalian, mereka mendustakan kebohongan

kalian.

Penjelasan kami sesuai dengan peqielasan para ahli tahril yang

menyebutlon riwayat-riwayat berikut ini:

263W.. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:-* 
Abo Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l@Eli, Al Hadts menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karri, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentans ayat, 61fr q {fiA iA
"Mako. sestmggulurya mereka (Wtg disembah ttu) telah

men&tstakan kamu tentong aPa Wrg kanu katakaq" ia

b€rkaft4 *Allah berfirman kepada orang-orang yang pernah

menyembah Isa, lJzatr, dan para malarkat.. Mereka

mendustakan omng-orang musyrik itu.'{s

fe Mu;ahid dalam ta8irnya Oat. 497) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya
(8D673).



TCl,rAd.X}.aM

2il00. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ teNilaog firman AllalL

6Jii 11 {i.3o i1t " Moko seswtggulmya mereka (vang

disembah in) telah mendustakan kamu tentang apa ymg kanu

kdakanta," ia berkata "Isa, Uzatr, dan para malaikat

mendustakan orang-orang musyrik itu terkait perkataan

mereka.'{91

Ibnu Zaid berkata mengenai takwilnya sebagaimana riwayat

berikut ini:

2@Ol. Yunus menceritakan kepadakq ia bertata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata Ibnu Zaid b€rkata

tentang fimran auuU aA;SG 6lfrq{iiL33
l$$;6fr "Maka sestngguturya mereka Oang disembah in)
telah men&tstaknt kamu tentang apa Wrg kamt katakon

maka karru fidok akon fupat mettolak (afuab) dan tide-(pla)
menolong (dirimu)," ia berkata, "Mereka mendustalon kalian

dengan apa yang kalian katakan tentang apa yang datang dari

sisi Allah, yang dibawa para nabi dan dipercayhi oftIng-orang

beriman, sernentara mereka mendustakmnya#9

Tentang talcwil fimran Allah, {i.3* 3e "Maka

senmggulvrya mereko (yan7 disembah itu) telah men&tstaftan kon4"
Ibnu Zaid mengatakan bahwa makna kata mereka adalah mereka yang

mendustakan apa yaog dibawa oleh Muhammad k€pada mereka dari

sisi Allalu serta mendustakan kalian -hai orang-orang beriman-

dengan apa yang kalian ldakan dari kebelraran, yaitu berita tetilang

orang-orang yang mendustakan orang-orang kafir 
-yang 

mengnrt

sangkaan merekp orang-orang l13fir itu mengajak mereka kepada

Ibid"
Ibnu Abu Hatin dalm a&inrYa $n6B).

agt

1U2

fT4il
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kesesatan dan menyrnrh mereka melakukannya Hanya saja, pendapat

yang telatr disebutkan oleh Mujatrid lebih tepaq karcna berada dalam

konteks perrberitaan teirtang mereka

Mennnrt kami, qira'at yang lebih tepat adalatr l1;{i"ibJd
615 "Mako sesungguhnya mereka (yang disembah itu) telah

mendlstalan kamu tentang aW yang kamu katakan," dengan huruf fa,

menurut talcwil yang telah kami sebutkan karena ijmo' dari para ahli
qira' at seluruh negeri.

- Diriwayatkan bahwa sebagran mereka membacanya,

olit rtie3 dengan huruf !d, yNE malarany4 mereka mendustakan

Firman-Nya: Li{;61 <rj,;F:,171 "Maks kottu tid*
akot dapat menolak (ad?ab) don tidak (pula) metolong (dirimu)."
UarcuAnya adalalu orang-orang kafir itu tidak sanggup me,malingkan

dzab Allah Jcetika adzab itu menimpa mereka- dari diri merekq

d^ -{duk pula sanggup menolaknya dari Allah ketika Dia

menimpakannya

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talouil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

2@02.. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€rli, Al Harits menceritakan kppadahl
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l@mi, semwrnya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentang avat {^i{j6f <,;,1i,:itt3
"trtfofu konu tidak akan dryt nurul& (adznb) don tidak

lvr Ibnu Katsir dalam riwayat Qunbul membacanya 
'oliiqdengan hunrfya'.

Hafsh membacanya dengan hunrf fa. Lihrt HujJalFITQiia'a, (hal. 509-510).
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(Wla) menolong (dirimu)," ia berkata, "Maksudnya adalah,

orang-orang musyrik tidak sanggup memalingkannyul4e4

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada [€mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dad Mufahi4 t€ntang firman-Nya"

i5{;6f <i;;;5 (3 "Maka kamu tidak atran dapat

menolak (adzab) dan tidak (pla) menolong (dirimu)," ia
berkat4 "Maksudnya adalah orang-orang muqrrik."

Ibnu Juraij berkatq "Mereka tidak sanggup memalingkan

adza;b dari mereka dan tidak mampu menolong diri mereka

sendiri.'/95

Yunus menceritakan kee{atc} ia berkata: Ibnu Wabab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berk'ata

tentang firman Allab [5{;6}, -1'j4#(3"Maka lamu

tidak akan daWt menolak (ad?nb) dot tidok (Wla) nunolong

(dirimu)," ia berkata, "Mereka tidak sanggup -.-uti"gk-
dfui dari adzab yang menimpa mereka ketika mereka berdusta

dan tidak sanggup membela diri. Ketika selunrh malfiIuk telatr

berkurnpul pada Hari Kiamat, hrkang seru akan bersenr" {Kv
62fr'6,'Kenapa kolian tidak saling tolong-menolong? ' (Qs.

Ash-Shaffaat l37j:25) Orang yang disembah dari selain Allatt
pada hari itu tidak akan menolong orang yang menyembatrrya,

dan orang-orang yang menyembah selain Allah tidak akan

ditolong oleh tutran sesembahannya. Allah lalu berfirmaq Q
6il;S 13 615 'Tentang apa yang kamu kotakan

malra kamu tidak aknn dapt'. (Qs. Al Furqaan [25]: 19) Ia

Keduanya disebutkan oleh Mujahid dalam taftirnya (hal. 497) dan Ibnu Abu
Hatim dalam ta$im>,,a (E D67 4).
Keduanya disebutkan oleh Mujahid dalam ta$imya (hd. 497) dan lbnu Abu
Hatim dalam afsirnya (E12674).



SurahNFurqaut

kemudian mernbaca firman Allah, ,;tS)!SlJi(a$ 'nn"
lamu memrynyai tipt-daya, maka lahtkanlah tipt4cyamu itu

terlwdap-Kt'." (Qs. Al Mursalaat l77l 39)ae6

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud tentang taloilil ayat tersebut

dalam riwayat berilut ini:

26405. Ahmad bin Yr.rnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Qasim menceritakan kepada, kami, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Hanrn, ia berkata *Ayat

tersebut dalam bacaan Ibnu Mas'ud berbunyr, U oltdi16l
,6V3^"

Jika riwayat dari Ibnu Mas'ud ini vali4 b€narlah talonril yang

dikemnkakan Ibnu Zaid tentang aya\6Jfrr1;{iioi1i "M&o

sesungguhnya mereka (yang disemboh itu) telah mettdustaknt kamu

tentang apa yang kamu lwtakan." dan latain {i:*iil menjadi

kabar tentang orang-orang musyrik, batrwa mereka menduSakan orang-

grangberiman. Ketika demikiaru talc\ilil firman Allab '<rr4#.13
\;$6f "Maka kamu tidak atcan da*t menolak (adzab) dan tidak

fWO menolong (dirimu)," menjadi, maka orang-orang kafir itu -fiai
Muhammad- tidak akan sanggup memalingkanmu dari kebenaran

yang telah dituqiukkan Allah kepadamu. Mereka juga tidak akan

sanggup menolong diri mereka sendiri dali petaka yang sedang

menimpa mereka dengan pendustaan mereka terhadapmu

Tdrwil liman Allah: $rLtit36';i?i.&i3 fo*
barangsiapa di antara kamu yang berbwt ?lolirrr, niscaya Karrri

rusfun kepodanYa dub Yang besar)

4e6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D674).

'n Ibnu Athiyah dnlaifr, Al lufirturo Al Waib $D04.)-



TafsirAh:I'lufui

Allah SWT berfirman kepada orang-orang beriman, & n3

iLi" pq, barangsiapa di antara kamu yang berbuat zhalim' "

Malma lafa"h, & $ adatah, siapa yang memperselutukan

Allab berarti telatr menztralimi dirinya sendiri, maka Kami rasakan

kepadanya adzab yang besal, seperti yang telatr Kami sebutkan bafuwa

Karni akan merasakannya (adab yang besar) kepada orang-orang yang

mendustakan kiamot.

Penjelasan kami sesuai de,ngan penjetasan para atrli takruil yang

menyebutkan riwayaGnwhyat berilut ini:

2ilM. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan ke,padakrl ia berkata: Hajjaj menceritakan

kqadaku dari Ibnu Juraij, tentang firrnan AllalL #- $
?4 'Dot boongsiapa di antoa kamu y*,?.-b?bff!
)t-lt^," ia berkata, "Ivlakstdnya adalah berbuat syirik'' -{3i';

6rgglS "Nisca)n Koni rasakanr kepadanya adzab yang

20407. Al l{asan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ab&xrazzaq

mengabarkan kepada lgrni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kqada lemi dari Al Hasan' tentang firman AtlalL #- ni
olz . at

fl, 'Dot barangsiapa di antoa kamu yang berbtnt

,t di^," ia berkata, 'Maksudnya adatah syirik'"agp

ooo

fgr

191)

Mujahid datam tasirnya (hal. 497) dan Al Baihaqi dalam syu'ab Al Imatt

QDre).
irUa."i"-"q dalam ta$irnya Q1452'), As-Sultrthi dalam Ad'Dun Al Mantsw

(6n$),daq Abu As-Su'ud dalam tafsirnya (41123).

I

I



SwahNFwqaan

?143i53V;{,i$yA{Ab<n:;6i73u5

@L;lt:t'u'
nDarrKamifidakmutgutusrasttl.rasttl*belumtw

nwlainlclarrr nsela nrnguh memal<m, nal<atm furr WalfrrJ
di pasor.pasar. Dmrl<orrni idilrt, sebasiutl<ffiw cobamt

bogisebdgiottydrrglain.lvlaulcnhl<mwbrsabar?DorJ
anahh Tuhmvrw Malw Melih&.'

(Qs. AI Furqaan l25lz ZOI

Takwil firman Attah: ;Ait <7FXfr'cr 4fi t3i75-113'9 r4..:?:rx. %'i#rli e 6;YJ iL4,.ht GjgV
@ (t; 3i.3 iru:'€ais^JiVo*, K"rrri tidotc ntengnus rosut-
rasul sebelwnmu, nclainkott rureka swtgguh memakan mahonan

dan 
-berjalan 

di pasar-posar. Dan Kami jadilcan sebagian hamu
cobaan bagi sebagian yang lain. Maukah kotiu bercobar? Dan
adalah Tuhanmu Maha Melihat)

'Ini merupakan pembelaan dari Allah untuk Nabi-Nya atas

orang-orang musyrik yang berkata -.ri
9v

'aF

ti*t "Mengapa rasul ini memakan makonon dan berjalan di pasor-
pasar?" (Qs, Al Furqaan 1251:7) Jawaban bagi mereka

Allah SWT berfirman: Mereka yang mengatakan: SfiS(iuSY
O6'il4 ,s{r 1-7$i JLY-"Mengapa rasul ini memakan makanon

dan berjalan di pasar-pasu?" Hai Muhammad mereka tidaklatr

mengingkarimu memakan makanan dan berjdan di pasar-pasar,

padahat engkau rasul Allalu sebab merekatelah tahu bahwa Kami tidak

mengutus rasul-rasul sebelummu kecuali mereka memakan makana[

IF



Tdsirl\h:Ilufui

dan berjalan di pasar-pasar, s€eerti halnya engkau. Jadi, perkataan itu

mereka tidak me,miliki huiiah terhadapmu

Jika seseorang berkata "lafaitt i,. tidrk terdapat dalam ayat,

lalu bagaimana bisa Anda katakan bahwa 6akna adalah I!

i';Lr,;'11 'i4\4"
Jawabannya adalah: Huruf tw dan' mim dalam lafaz/n dl.

menrpakan inisial ruuna-nama yang tidak disebutkao, dan pasti kembali

kepada orang yang diiilisialkan de,ngannya. tlanya sajq tidak

disebtrtkan lafazh i, dan menyatakannya ilalam kalimat karena makna

Alr,j;, t drl #"e menunjulftannya Sebagaimana lafazh fi{faV3

ijtrl i'6 "Tiado di ontoa Kmi (malaiku) melainkon mempmyai

irarrdrf*, W* tertenttt" (Qs. Ash-Shatraat l3T: 164) dari

menyatakan i, dan tidak diragUkan lagi bahwa makna ayat ini adalalt

?*l ?w"A'n\i6 $ "tiada di antara Kard (malailo| kecuali (dia)

memiliki keduduk;n tertentr". Berarti, lafazh il4'i$l nffi ;;t
,,Merekt swgguh nemakot mbkotan,- adalah shilat (koqirmgsD_bagi

U y^etidak disebutkan tadi.

Firman-Nya:'i1-4'?frl1w"DanKott'ijdikan
sebagian kontu cobaot bagi sebagian yong lain" Maksudnya adalah,

Kami uji kaliarU wahai manusia, satu sa6a lain. Kami jadikan yang ini

sebagai seorang nabi dan Kami istimewakan dia dengan risalah' Kami

jaditon yang itu sebagai seorang penguasa dan Kami istimewakan ia

dengan drmia Kami jarlikan yang ini sebagai orang miskin dan Kami

halangr dunia darinya, supaya Kami uji yang miskin dengan

kesabarannya atas apa yang tidak dia dapatkan dari apa yang Kami

berikan kepada orang ktrlyq dan Kami uji yang berktrasa .dengan

kesabarannya .atas apa yang IGmi berikan kepada rasul berupa

kemutiaarU serta bagaimana kerelaan setiap orang dengan apa yang

diberikan ke,padanya, dan bagaimana ketaatannya kepada Tuhannya

bersama apa yang tidak dia dapatkan dari apa yang diberikan kepada

t:

a54?-l



SurohNFwqaan

orang lain. Oleh karena itu, Aku tidak memberikan drmia kepada

Muhamrrra{ dan menjadikannya me,ncari penghidupan di pasar-pasar,

supaya Aku dap.at menguji kalian" hai manusia, dan menguji ketaatan

kalian kepada Tuhan, dan sambutan kalian akan rasul-Nya kepada

ajakannya" dengan tanpa kemewahan dari dunia yang bisa kalian

dapatkan dari Muhammad atas pengilcutan kalian kEpadanya.

Seandainya Aku memberikan drmia kepadanya" tentu banyak dari

kalian yang mengikutinya lor€na menginginkan dunia yang ada

padanya

Penjelasm kami sesuai dengau pe,r$elasan pra abli talm,il yang

menyebutkan nwayat-nwayat berikut ini:

2il08:. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan ke,padab ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada kami dari Abu Raja, ia berkata:
- AMul Quddus menceritakan k€eadaku dari Al Hasan, telrtang

firman Allab i444)?fi€\Kr "Dm Kmri jodiks,
sebagiot kamu coboot bagi sebagiot yotg lain," ia berkata,

tentu Dia menjarlikan aku bisa melihat seperti si anu'. Orang

yang fakir akan be,kat4 'Sekiranya Allah menghendaki, t€Nrhr

Dia menjadikan aku kaya seperti si anu'. Orang yang sakit

akan b€rkat4 'Sekiranya Allah menghendaki, t€lttu Dia

m€njadika.lcu sehat seperti si anu.-5s

2&W. AI Qasim kepada kami, ia berkata: Al Husain

. menceritakan kepada kami, ia berkaa: Hajiaj menceritatan

kepadaktr-dari Ibnu Jrraij, tentmg firmao Allab'?fi.6igt
'<rl#'i1.4-'M, Komi iadikn, tibogi* kmnt

cobaot bagi sebagiut)rang lain lvloukah knmt bersabu?" ia

- lbnu Abu Hdim dalm ta$irnya (8D675), As"Suy{ilhi durlam A*Dwr Al
Montsw (6D34), ia menrkihya dari Abdu bin Humai4 dm Al Baihaqi dalam
As-W'ab serta IbnuAl Mundzh.



TaftuAdn,A\atut

berkata "Dia (Allah) menahan rezeki dari yang ml dan

melapangkan rcz*ki bagi yang itu, sehingga ia berkata" 'Dia

tidak memberilar seperti yang Dia berikan kepada si Anu'.

Demikian juga'halnya dengan penyakit sehingga ia berkata,

'Tuhanl<tr tidak menjadikanku sebagai orang yang sehat seperti

si anu'. Serta berbagai ujian lainnya, supaya Dia mengetahui

siapa yang sabar dan siapa yang tidak."sol

Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishak

menceritakan kepadakq ia berkata: Muhammad bin Abi

Muhammad menceritakan kepadahr, menunrt riwayat At-

Thabari dari Ilaimalt atau dari Sa'di, dari Ibnu Abbas, ia

berkafi4 "Dari ucapan mereka t'Ji3i ILU; J-;$lL; )ti
O#it-56:'Mengapa rasul ini memalan makoun dan

berjalot di posar-poso?' (Qs. Al Furqaan l25l: 7) Allah

tnnrnkan kepadanya me,ngenai hal itu avat 'ot4fi1ry6$
g1$'a#{' a 6r|zjiu;fit53l1r5r {r <4trF1
'<ri;11 i$-d)pE 'Dan l{ami tia* mengutus

rasul-ravl sebelumniu, melainlran mereka sunggah memakan

makanm don berialan di pasu-pasar. Dan Kami iadilcan

sebagian kannu cobaan bagi sebagiart yang lain Maukah

lanna bersabo? '.Maksudnya adalah, aku jadikan kalian satu

sama lain sebagai ujian supaya kalian sabar atas apa yang

t<atian dengar dari mereka dan kalian lihat dari menyalatri

mereka, serta supaya kalian mengikuti petunjuk tanpa Aku

bedkan dunia kepada mereka atasnya. Sekiranya Aku mau

menjadikan dunia hsama rasul-rasul-Ku sehingga mereka

tidak ditentang, tentu Alar bisa melakukannya. Akan tetapi

Ibnu Athiph d^lam Al Mrtqrar Al Waiiz (4D05) dengan ugfupan semakna.



SurahAJFwqamt

, Aku hendak menguji hamba-harrba-Ku dengan kalian dan

menguji kalian dengan metreka."Soz

Firman-Nya, fi-.i.ll3ltUt "Dan adalah Tulwnmu Maha

Melilat." '

Maksudnya adalall" Tuhanmu -hai Mutrammad- Matra

melihat siapa yang panik dan siapa yang sabar atas ujian yang

menimpanya. Sebagaimana riwayat berikut ini:

2&ll. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjai menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayag $J,-JlSLtUt"Dan
adalah Tuhanmu Maho Melilwt. "

Tuhanmu sungguh melihat siapa yang sabar dan siapa yang

ddak sabar.5o3

000

"Bqka,olahororrg-ofi mgyffirgddakfl r'rl,lrtnti.rttrtti

Pqtsrruar(rqyo) d-,g*. I<*rt,'Mengapakah frdnk
diauanl<m keqado kita malail<a uM \nen4aya) hdta
(fidak) melilwt Tullu;rrr kiu?' Sesnnggzhnyo nsela

neflwrfurgkssr tentong diri mqela ilmt mselabenar
benor tclah melanpdbdns (dalcn nwlalctirrrrt)

l<efialiln.rrrJ." (Qs. Al Furqaan l25h ZLl

Ibnu Hiqram dalam ,4s-Sirah An-Nabawiyah (Zl5l), As-suyuthi dalan Ad-

Dlrr Al Montsu (6D37), dan Asy-syaukani drJram Fath Al Qadir (4165).

Al Bagbawi dalam Ma'alim.AbTaruil @n3D.

5V2
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fdl,rAdl.Xlrrr}rad

rarcwilfi manAllah:iK$rC1;31.ii1i,6-6ftr,5lJ6;
@ rS gf rt #1 -4 :tt .,-,'t %r )n UJ I 5 @erkatatah ora"s-

orang yarrg AAd* nunanti-nanti pertemuut[nyal dcngan Kami,
,,Mengapakah tidak ditwunkan kepadn leito tnolaikA otau

[mcngapal kita [tidakJ nulihat Tuhan Hta?' Sesungguhnya

mereka nunandang besar tentang dhi mereka dant mereka benar-

benar tetah metampaui batas [dolam nulakukanJ kezholirntn')

Maksudnya adalah, orang-orang musyrik yang tidak takut akan

perjtrmpaan dengan Kami dan tidak takut akan siksaan Kami, berkata:

..Kenapa Atlah tidak menurunkan malaikat kepada kami, lalu

memberitahu kami bahwa perkataan Muhammad memang benar dan

apa yang beliaubawakepadakami menang benar dari-Nya? Atau kami

lihat Tuhan kami, lalu Dia memberitahu lglni al66n hal tffsebut."

Arrah uerfirmaq Li\,tfrb{ifi & il d; J$63 " o*
merelca berkda, 'I(ott i sekali-kati fidak percaya kepdotnu hingga

lramu memancokst mda air dui buni tottuk kmni'." (Qs. ALI.staa'

[17]: 90) Kemudian firman-Nya sesrdah itu, $i)+,.. |t1\:6fi1
"Atant kamu dAmgkon Allah dm nalaikat-malaikot berhadapon muka

dcngankami." (Qs.Al Istaa' UT:92)

Orang-orang yang mengucapkan perkataan ini sungguh

sombong padadiri mereka sendiri danmerasa anghth'

6fu g "Da, mereka beno'beno titah melonpaui batas

(dalam *iUn norrl keztuliman" Mereka -{engan perkataan mereka

ihr- sungguh melampaui batas dalam kesombongannya

Penjelasan kami sesuai de,ngan penjelasan para ahli tahril yang

menyebutkan riwaYat berikut ini:

2il12. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkaa: Al Husain

menceritakan kepada kafid, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berk{1 "orang-orang kafir

, , , ,, Eto



Qtrraisy be*at4 2,<43i 4; li -'.ii 'Mengap&ah tidak

dinrmkan l@pada kita malailcat', lalu mereka (para malaikat)

meurberitafuu ka6i bahwa Muhammad memang benar rasul

Allah.'504

Firman-Nya z liiKit .ii" Srtunggrfurya mereko memandang

besar." rTfi '6 "Dan mereka benar-beno telah melampaui batas

(dalam metahtkan) kezluliman" Maksudnya adalah sangat kafir.

Oif.ut f.an 6#g karena rii termasuk Jt'l mu'tal wqw, maka

mashdo-nya dikeluarkan me,lrurut 6linyq yaitg dengan hunrf waz.

Dikatakan dalam surah Maryaq fuiAitL:\Iit*m" a*
(sendiri) sesunggulmya sudah mencapai umtfr yang sangat fza'" (Qs'

Maryam tlgl: 8) Dikatalgn de,mikian karena mashdo-mashdo pada

sisi. ini sesuai dengan isim-isimjamalq ryt pertdaan m€rekq f
l'$ i'i 'e: aifi.sernentara itu, lafazh 

d-------------,Pt 
dijamaklan dengan ry

U"ra"*rt^ Uent* tunggalnyq rnaka terkadang nosdho'nya dibuat

se$dai dengAo jamaknya, dan terkadang dikembalikan kepada ben6k

aslinye"

occ

@[A:3be]];-s'q-,;3.]r]-&;)"^K43i'a;;-i7
'Pai/1afia7i nra31eloomekfia6 nstoi@ dihffi itu ddak dda

t<f,fu getrtbo fugi ormgotmrg ycrrJg bqitola itpn muela
brrlrry",'Hiiraannahim;rrao.'-' (Qs. Al Fuqaan l25lz 221

Talrwitfi rmanAllrh:6jij'"yfl6€A{'1<431oi;-;}-
@{ri;Zb @ada hari nqeka mclihat rmtlaitut, di hafi itu fidah

o Ibnu Kasir dahm A&imya Qnt), Asy-syaukmi ,talarlt Fah Al Qadir (p160),

dan Al-Alrsi dalam R h Al Ma'oi (6119l).

$uahNFrrnqaort



Totstultl/n,fiha}rri

ada tubar gembira bagi orungorang yang berdosa dan mcreka

b e r k ata r " H ij r oan mahi u w aa. " )
Altah SWT berfirman: Pada haxi mereka 

-yang 
mengatakan:

'S: $) S|,<45 CAt Ji:{iyang membenarkan Mutrammad- melihat

para malaikag maka pada hari itu tidak ada kabar baik bagi mereka.

G:l G. '"$;-S "Don mereko berlata, 'Hiiraan mahiurtraa''"

Maksudnya para malaikat ifir akan berkata kepada mereka, WG.
,,Hijraan mahjUroa-" Haram lagi dihararnlran atas karru pada hari ini

kabarbaikdari Allah.

Dari kata |.ir ef Mdtamis berkata dalam syairnya:

'n 1f.ljt3*,rf iQ'ry ,1'JX,s:ijlt-iti$r jt*
"Dra rtnfut keryda lembah Nafrhlah yoryiatrt iu,

lalun+WakmtuPafutW

'Ingatlah, teuh-tmah dao ilu adalah batasm lnng terloong''"505

Diantaranya adalah pertataan- mereka,oli ,* 9l;td'"i*
"flakim mencekal

keluarganya".

si fulan' 9l ,b 'i.iii ';* "si Fulan -*gtt"t*gi

Diantaranya termasuk #t'ry Glijir Isma'il), karena ia tidak

boleh dimasuki saat thawafl melainkan dilewati dari belakangnya

Diantaranya adalah ucapan penyair berihft ini:sffi

'v;jiti4ery t:#*44,L1'.^Ar

Yaittr satu but qasidah panjang yang diucapkannya sesudah -salnai 
kabar

kepadanya bahwaamr,, tio ftina UersumpaU tidak al(an masuk ke Irak Lihat

ii:o,ii"(hal. 96), uiiiTi A*'an (zpi;,tw,oKatir dalam tasirnva (zns),

X,-Sya*ani a*",. fan ilAadir Pt6O), aan et-61usi dalam Rrd Al Ma'ani

(6/lel).
i"in, H,r-"id bin Tsur, sebagoimana disebutkan oleh Ibnu Manz.hur dalam

Lisan Al Arab (entri: .Pr;. :



Surahtr,JFurqorrn

" Aht khowatir ia alwn melahtkan lal yang terloang,

sebab or(mg sepertinya bisa melahukan hal yang diluang."so7

Para ahli tal$ril berbeda pendapat tentang siapa yang

diceritakan dalam firman-Nya, [i#fuA]rX: "Don mereka berkata,
'Hijraan mahjuuraa'. " Serta siapa yang mengatakannya?

Sebagian berpendapat batrwa yang me,ngatakan perkataan

tersebut adalah para malailcag kepada para pendos4 seperti yang kami
katakan. Mereka yang berpendapat denrikian diantaranya yaitu:

26413. Musa bin Abdunahman Al I\,Iqsruqi me,lrceritakan kepadakrl

ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami dari Al
AjlalL ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhahhak bin lvlazahim

berkata ketika seorang lelalci bertanya kepadanya tentang

firman Allah, WfuflrXi"Don mereko berkata, 'Ifijraon
malfuraa'." la b€rl@t4 "l\daksudnya adalab para malaikA
berkatq 'Sangat-sangat dihramkan bagi mercka l@bar

-.- gembira'."508

2&14. Abdul Warits bin Abdushshamad menceritakan kepadalcu, ia

berkata: Ayatrku menceritakan kepadaku dari kakekkl dari Al
Hasaru dari Qatadah" tentang ayag (2|ii h'rj;;_S "Dan

merelca berkata, 'Hijraan mahjuraa'. " Ia berkata, *trni adalah

kalimat yang dipakai orang Arab. Jika ada seseorang ditimpa
kezulitan, ia berkat4 t:je. lvtatsudnya, haram lagi
diharamkan."s

LJdnttLisanAl Arab (entri: ;4r1.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (tD677), Al Q,uftubi dalm tafsirnp
(l3DO0),Ibnu Al Jauzi dalam Zqd Al Masir (61t2), dao Al-Ahrsi &lM krt Al
Ma'ani (6119).
Abdmazzaq dalam taftirrya (3167), Al Wahidi dalm tafsirnya (2n77), M
Asy-Syaukani d^lut Fath Al Qadir @l? l).

tg|
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2il15. Diceritakan kepadaku dari Al Husein,. ia berkata: Aku
me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Alu me,ndengar Adh-Dhatrhak berkata

tentang firman Allab $;,i G- 6jij 'a$5t );6. {A*
"Poda hoi mereka metihat malaikat, di tori itu tidok ddo

kabu gembira bagi orang-orang yang berdosa dan mereka

berkata, 'Hijraon mahjuuraa'. " (Qs. Al Furqaan l25l:22) la
be*ata, "Maksudnya adatah ketika datang goncangan kiamat,

kareqp goncangqonya ittr langit terbelah. ii-'.it'i3i .*V
6!:.i{bJffi'f@ 4V'r*, terbetahtah [*rs'r, koetu wda
hoi itu toryit menjadi temah Dan nalaikat-rnalaikat berada

di pe4imt-pe4iwtt lonstt. Don Wda hoi itu delapn malaikat

menjw{wtg Arsy Tuhotntu di atas (keWla) mereka'. (Qs. AI-
Ilaaqqah [69]: lGlT) Setiap langt terbelah berkeping-keping.

Itulah firman-Nya, 6l6j'"-.# )ii t;A{ :,K43i o;;-i|
"Poda hoi mereka nelilnt malaikot, di hoi itu tidak ada

kabo gembira bagi orang-orwtg ymg berdoso dotfureka
berkaa, 'Hijraan mohjtnraa'." Maksudnya adalalL para

malaikat akan berkata kepada para pendosa, 'tlaram tagi

dibaramkan bagi katian, hai para pendos4 mendapatkan kabar

gembirapada hari ini ketika kalian telah metihat 1qr-ir.,510

2&16. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi, At Harits menceritakan kepadaktl

ia berkata: Al Ilasan menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Abu
'Najilu 

dari Mujahid tentang ayag'zK$)ia;;-fi "Pado hili
mereka melih,at nnlaikat" (Qs. Al Furqaan p5l: 22) ia
b€rkat4 "Maksudnya adalah pada Hari Kiamat." Ia lalu

5r0 lbnu Abu llatim dalam ta&irnya $n677) dan As-suyrthi dalas Ad-Durr Al
Motsw(6t245).
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membaca ayat, (r;:3 t* 6jij "Dan moreka berkato,

"Hijraant mahiutraa." (Qs. Al Furqaan psl: ?2) Ia bertd4
"Maksudnya adalalx, kasri mohon perlindrmgan-'5l I

2&17. Al Hadts menceritakan kepadalcu, ia berkata Al Hasan

menceritakan kepada lemi, ia berkafia: Waraqa me,lrceritalCIn

kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu Najih" dari Mujahi{
dengan riwayat yang sama dengan tambahan, '?ra malaikat

yang mengatalcannya"s 12

2&18. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Al llrsain
menceritakan ke,padaku, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang aya\ dS{ fi<4X1'a;;-i;,

{ri;3 fu 6}6j i*g|:iii. Sr5. "Poda hoi mereto metiha

molaikot, di hoi itu tidok ada kabo genbba bagi orory'
or@rg Wrg berdosa dm merelea bqlcota, ' 'Iliirut
nahjuraa'. " (Qs. Al Furgaan 12fl:n)

- Ibnu Juraij Hata, "Orang Arab, apabila tidak melryukai

rrr*m maka be*ata, $r.. l|;r/1ae|apun mengatakannya ketika me,reka

melihat para malailcat."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkat4 "Lafazh Gt matsuanya

adalatr, mereka mernohon perlindrmgan dari para malaikat "sl3

Abu Ja'far berkata: Karti merrilih pendapat yang kami pilih

mengenai talo,il ayat tersebu! hanya l<ar€na ttfiafit rtinya adalah

haram (terlarang). Jadi, dimaklumi batrwa para malaik* itilah yang

memberitahu orang-orarg kafir bahwa qrb* baik menryakan sesuatl

yang baram atas mereka Adapun ellil:rll, malrnanya adalah me,mohon

perlindungan, bukan pengharaman. Telah dimakhnni bahwa orang-

orangl€fir tidak mrmgkin b€rkata kepada para malaikat 'Tlarm atas

Mujatrid dalam tafsinrya (hal. 497).
Ibnu Abu llatim dalam ta&imya (tl267t).
Mujahid dalm ta&inrya (hal. 497).

5lt
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kalian," rnaka kalimat bisa diarabkan matnanya sebagai pemberitatnran

tentang ucapan para pendosa kepada para malaikat.

ooe

*3;$ l;5@ fg 46rfi$,F bMtl $it i,;
i-i;i:.$Wfr-#i

nDur,t<ranihadapi *ealo mal yang nnelawal<m" ldu
I<orlni ioilil<m mal itu (bagdl<ni debu yarr.gbetetbutg@.

Penghwi.pqh,uni surga Nfuhui iu Nl"Sboik tr,rtprrt

tingalrya dffi paling inrilah tmry isirahmrya"
(Qs. Al Furqaan l25lz 23.U1

Trlwil firman Allah: Wf,6UY#4.* l"Wtl 6f;$i
U'":.fi W 7 +15:r3;Jl lt"5 @ t * Ka,,,i*odapi

segola orrrol yortg nurcfu ke$fun, lolu Koni iodiho,, a'nal itu

[bagaifurrJ debu yang betcrbangan Penghuni'penghuni sutga pada

hari itu palittg baik tempot tinggalnya dan paling indal, tempot

istirahofrrya)

Allah SWT berfirman, 'gir; "Dan Kami hadapi," dar Kami

hadapkan amal-amal yang telah dikerjakan para pendosa itu )-" b'
Seperti ucapan penyair berikut ini:

iytl Ll*tiitrivi d;:V il
JY'- $'€rrtit
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"Kottm Khowwij yang sescit itu datang menglndap lumba-lamba

Tuhan, dan mereka berkata, 'sesunggulmya darah kalian lulal bagi

kami'.'514

I-afazh $ maksudnya',t ob " datat1menghadapi".

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli taku'il yang

menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

2&19. Muhammad bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi, Al I{arits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Wraqa menceritakan kepada kami, selnuanya dari Ibnu Abu

Najrlu &ri Mujahi{ tentang firman Allah, -lrii, "Dan Kami

hadapi," ia berkat4 "lvlakstrdoya adalalL Kami

me,nghadEl.-515

2il20. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
-'* me,lrceritakan kepada lemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sar1a W',L6'^!W "Lalu Kani jadikon amal itu
(bagaikon) debu yang beterbangon " Lalu Kami

menjadikannya batil, karena mereka tidak mengerjakannya

karena Allah, melainkan mengerjakannya karena syetan.

I*rtazhblqilt*rto*y" adalah yang terlihat seperti bentuk debu

jika terkena cahaya matahari dari celatr dinding. Orang yang melihat

menyangkanya debu padahal tak ada apa pun yang bisa tertangkap dan

tersentutr tangan, dan ia pun tidak bisa melihatnya dalam bayang-

bayang.

Abu LJbaidah dalam Maju Al Qur'm Ql74) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

t,r1,f"1; dahm tafslpva (tgl.-4:7),.4 Mawardi aauy,ln-N.y!y1.wa At (rvttn

(41141),dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'm (4/18).

5ta
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Para atrli talo ,il berbedapendapatmengenai maknanya.

Sebagian beqpendapat seperti yang kami katakan. Mereka yang

berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26421. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia

berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Simalq dari Ikrimah,

tentang ayx, $itifi "Debu y*rg beterbangan " ia berkata,
..Maknanya adalah debu yang terlihat dalarn cahaya

matahari."Sl6

2&22. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu

Ulalryah menceritakan kepada l€mi dari Abu Raja, qari Al

Hasaru tentang finnan Allalt r6''6r;J' rF lr$tl i[f6.iti
(i,U, "Dan Kottti tndaPi segala anal yotg mereka keriakan,

latu lfuit i iadikot amal itu (bagaikan) debu yang

beterbutgur," ia berkata, "MakD4nya adalah cahaya di celah

dinding seseorang. Jika ia benrsaha me,nangkapnya rfraka ia

tidak alon mamPu."sl

2il23. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Haxits menceritakan kepadaku'

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lGmi, ia berkata:

waraqa menceritalan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najib dari' Muiahi{ tentang, firman Allall W 54
"@agaikan) debuyutg beterburgut," ia berkata, "Maknanya

adatalL cabaya matahari dari celah dinding''sl8

516 Abu Ja,far fui-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtr'an (4/18) dengan unglapan

senadq dan Al Baghawi dodram Ma'alim At'Toail (4D32)'
stl fU.r eU. Hatim &lam tafsimya (8D679), Al Mawardi dalam An-Nakat wa Al

-r4'*rWtqt),IbnuKatsirdalamtaftirq'a(3/315)'danAs-suyrthidalanAd-

ti*, i Uorii* (6DM),ia mengkilnya dari A56 bin Hgmaid, dari Al Hasan.
5rt Mujatrid dalam tafsirnya @a1.8D679).
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2&24. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berk*a: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata, "Haiiaj mexrceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, de,ngan riwayat yang

sama"

2il25. Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata: l+bdrlrrazz,aq

mengabarkan kepada t@mi, ia berkata: Ma'mar me,ngabarkan

kepada kami dari Al Hasaq tentang firman AUah, W',6
"@agaikon) debu yutg beterbangan," ia berkala, "Ivlaknan5/a

adalalL sedikit cahaya matahari yang kau,lihat masrk ke

rumah melalui celah dinrlin& maka itu adalah ;I(j,!.-ste

p42 ahli talq/vil lainnya berpendapat bahwa matnanya adalah

tanah dan renrntuhan pobon yang ditiup angin, serta sebagainya

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yainr:

2&26. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkafa: I{aiiaj menceritakan

Abbas, tentang firman AllalL W',41 "@agaikot) debu

yans beterbangan, " ia b€trkata, "Maknanya adalab yang ditiup

dan diterbangkan angia's2o ,

2927. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkda: Adwazzaq
mengabarkan keea4a lemi, ia berkata: Ivla'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadab tsrtang ayar', W iQl
"@agaikmt) dcbu yutg beterbangor," ia berkata, "Maknanya

adalab yang ditirp angin dari renrntuhanlrchon "52l

AMnnazzaq dalam taftirqra QR54), Surym Ats.Tsauri dalm aftirnya (hal.
226), dan Ibnu Hajar dalm Fdh Al Boi (t1490).
Al Baghawi Aqtan Mo'alim At-Tozil(4t232).
Abdnrrazzaq dalam ta$irnya (4532) dm Al Maumdi dalm A*Nukat wa Al
Ilyttn(4ll4l):

519
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2il28. Yrnus meneeritakan kepadakrr ia berkata Ibnu Wahab
mengabar{<an kQada lemi, ia borl<ata Ibnu Yazid borkata
terilang firman Allab W flCh ia berkatq ";$t artinya
e.lalah 6"6,r,522

Para atrti tal$,il lainnya berpendapat bahwa mafcnanya adalatt

air yang ditumpatrkan- Mereka yang berpendapat demikian diantaranya
yaitu:

2&29. Ali menceritakan kepadakra ia berkata Abdullah bin Shalih
menceritakan kepada l€mi, ia berkata Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

finnan Allab Wa,6 " @agaikan) debu yang beterbangan,"
ia berkate 'Maknanya adalab air yang ditumpah[s1.'s23

{-i; i:-* W 7 r1i'}3;J1 +r5 " pengtuni-penghtmi

surga Wda hoi itu Wling baik tempat tinggalryn fui pd@ indah
temryt istiralwtryn " Pendu&rk surga pada Hari Kiamat pdiqg !ait<
tempat kediamannya yaitu ternpat mereka berdiam di dalam''ya, benrpa
rumah-rumah di surga, daripada tempat kediaman orang-orang musyrik
yang bangga dengan harta bendanya dan segala hat yang diberikan
kepada mereka dari perhiasan dunia

Jika ada yang bertanyq *Apakah di dalam surga ada istirahat
siang, sehingga dikatakan 9'j; irae 'Dan paling indah tempat
istiralufiqn'?"

Jawabannya adalab *Ayat tersebut bem1akn4 lebih bagus

t€mpatnya daripada waktu-waktu istirahat siang mereka di drmia Itu
karena disebtrtkan bahwa penduduk surga di akhirat hanya melewati

Ibnu Abu Hatim dalern tafsinrya (8n679), dan inilah makna lughawinya,
sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Al Manztlr dudran Lisot Al Arab (15/350)
(entri: habawa).
Ibnu Abu llatim dalam ta8imya (8n679) dan Al Mawardi dalam An-Nukatwa
Al Uw, (ll4lr.
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ukuran waktu-waktu siang dari awalnya sampai waltu istirahat siang,

hingga mereka mendiani tcurpat-tempat finggal mereka di srga"

Itulah matna firman-Nya, Ut;.$'Dot paling indot temfr
istiratatrqn " Meteka yang berpendapat demikian diantaranya yartu:

2&30. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrktr menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanlor

menceritakan kepadalar, ia berkata: Ayatrktr menceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalr'

i-r'rrr.,* W 7 l+i -#,J1 6,-5 " Penghtrni-penghuni

suga Wdo hui itu.paling baik tempat tinggalnya dan paling

indohtempt istirahdnya, " ia berkata, "Mereka istirahat siang

di kamar-kamar surg4 dan penghitungan anral mereka (hrsab)

hauya dipaparkan sahr kali kepada Tuhan. Itulah hisab yagg

mudalu yaitu seperti nrmao-Nya, @.*6.:iJ ;,et
@W.ril {t,Si@ 6 ; (c 4re 3i-1,',uryt, orans

yong diberikon Htabnya doi sebelah kanumya, mala dia
'u 

alcarr' diperiksa dengan pemeriksaan lnng rnudah, dan dia

akan kcmbali kepada lwwarya (yang sarna'sama berbnan)

dengan gembira' .u (Qs. Al Insyrqaaq l84l: 7'9)s2a

2&31. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku' ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Ibrahim, tentang firnan Allah, W7 +15--*3,J\ St-J
{-i; i:.$ "Penglruni-penglruni swga pada twi itu Nmg
baik tempat tinggalrrya dan paling indal tempat istiralwtnya,"

ia b€rkat4 "Mereka akan melihat bahwa selesainya

penghitungan amal mannsia pada Hari Kiamat hanya dalam

5u Ibnu Abu Hatim dalam tasiraya (82631) dan As-suyrthi ddlam Ad-Durr Al
Mantsur (6D47).
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setengatr hari. Lalu mereka istirabat di dalam surgq sedangkan

selain mereka di dalam,r.rrLtr525

2&32. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Htrsein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hdiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang 
"v"t 7-.wii$,{t,.i;,3i

$-i; i:.4 W "Penghuni-penghuni surga pada hori itu
paling baik tempat tinggalnya fun paling indah tempat

istirahatnya," ia berkata, *Tidak sarnpai setengatr hati, Allatl

selesai menghakimi mereka. penghd surga.istirahat siang di

dalam surgq sedangkan pengfurmi neraka di dalam neraka.

Dalam qira'at Ibnu Mas'ud: f6rir il '4f 'U 'j 'Lalu

seswtggufutya tempat kembali mereka adalah ke nerola

2il33. Yunus menceritalon kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata

tentans firman Allah,54' l4 iF1 7 +;irA$ $;1
"Penght*ti-penghmi surga pada hui itu paling baik tempat

tinggalryn dan paling hdoh tempat istiralwfirya, " ia berkata"
*Ibnu Abbas berkata, 'Hisab dari yang demikian itu adalah

pada awalnya (awal hari), dan mereka istirahat siang ketika

mereka istirahat di rumatr-rumatr mereka di surga'. Ia lalu

membaca aya\U'r:.* W 7 +45- rfr| At"5
'Penghtmi-penghuni swga pada lwi itu paling baik tempat

tinggolrrya dat paling irdah tempat istirahatnya'."s27

2il34. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarlcal kepadl karni, ia berkata: Amru bin Al Harits

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2681) dari Atha, dari Sa'id bin Jubair.
Al Baghawi dzlam Ma'alim At-Taruil (812680) dan Abu Ja'far An-Nuhhas
Mm Ma'ani Al Qur'an (4/9) dengan redalai senada tenpa sanad.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D33) dan Ibnu Athiyah dalam Al
lvtuhurs Al Vajiz (4D07).

Sits

Sits
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mengabarkan kepada l<ami, Sa'id Ash-Shawwaf menceritakan

kepadanya, telah sampai kabor kepadanya bahwa tlari Kiamat

[dipersingf,et]52t bagi orang-ormg beriman, sehingga menjadi

seeerti antara Ashff sampai terbenam matahari, dan mereka

istiratnt siang di taman-taman surga hingga selesai proses

hisab selunrh manusia. Itulah firman AllalL #t gig
ifii:.$Wfi- "Penghuni-penglruni surga pada hari itu

paling baik tempat fu" paling indah tempat

istiralutnya. "529

Abu Ja'frr berkata: Malsn ayat tersebut adalab lebih baik

tempat tinggal di surga daripada di dunia Ihr karena Allah SWT

menggeneralkan (menjadikannya unum) dengan firman-Nya l4
S-ii1$WTl;i*%Jl"Penghuni-penghuniswgapadahari
itu NW baik tempat dan pahng indah tempat

istirahatnya." seluruh keadaan surga di akhirat sebagai tempat

kedialnan dan tempat istirahat lebih baik dari selurutr keadaan penghuni

nerakq-*dan Allah tidak mengkhususkan hal tersebut dengan

mengatakan lebih baik dari keadaan mereka di neraka tidak di dunia,

ataupun lebih baik dari keadaan mereka di dunia tidak di neraka Maka

yang wajib adalatt menggeneralkannya sebagaimana Allatt

menggeneralkannya sehingga dikatakan: Penghuni surga pada Hari

Kiamat lebih baik tempat kediamannya di suga daripada tempat

kediaman penduduk neraka di dunia dan akhirat, dan lebih bagus

tempat istiralatnya daripada mereka.

Jika maknanya demikian, berarti jelaslatr rusalurya pendapat

orang yang menyangka bahwa pengutamaan penduduk surga dengan

firman Allah, Wf "Poling baik tempat tinggalnya," bukanlatl

Aku tidak bisa membacanya dari manuskrip, dan yang benar adalah seperti yang

tertrra dalam Tafsir lbnu Katsir, Ad-Durr Al Mantsur, dan Ruh Al Ma'ani.
Ibnu Kasir dalam tafsimya (101298-299) dan As-Suyrthi dalam Ad-Dtn
(6D47), ia menukilnya dari Ibnu Jarir.
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merrunf bco0rk )rang popula dart ucapan manusia dalarn pcrlsataan

mercka 'Ini lebih baik daripada yang ini, dan

daripadayang ihr"
ccc

itr lebih baik

'_ys*+;_a:si@-*iiKiriuf;#y{6iifi i;j
@ir;i4'K$(fiii5-i'u'W

oDan (ht'8ai.ah) ruln 0<etilru,) lrarrsit prah.blah
nengelurrll<ut l<abut putih dm iliamrilcrrirlah makfla

bq eel.onlflorlrs. getonfiang, I(a$ aan y Grg hak Ndt horri iu
adahhlccpwryamTrdrrrrrYorrrglf.ahoPernwraluDortailalah
(hztri itu) sorluhorri yortg petrul./r-le^sulor:ornbagi ormg.or@tg

rarwit firman man:- @ i-ji!ry\$ ri{\{$i iiA ii-;
@ 6=L lUSfr :Fr:;-'e,L.4r rf:e iy'J, +;;- tlli @an tinsaiant
hari fitctileal langit pecah-beldh nungeluarkan lcabut putih dan

diturunkanlah mabi,kat bergelombang-gelombang. Keraioan yang

hak pada hari itu adaloh kepwryaan Tuhan Yang Maha Pemanah.

Dan adalolt lhafi iluJ satu hofi yang penuh kesukarun bagi orang-

oroag leaft)

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara baca 
"yut 

'ili3
"Pecah-belah."

Mayoritas ahli qira'at Hiiumembacanya',iW ;ndengan hruf
syin Wr-tasydidde,ngan malo4'fu

Mereka meng-idglwnt-kan satah sattr dari kedua hunrf ra-nya ke

dalam huruf syrn, lalu mq-tasydid-kannya, seperti firman Atlab y
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JtVi ).i(Jl 6j:i "Tidak dqat nindengu-dengokan (pembicoaan)

poa malaikat." (Qs. Ash-Shaffaat [37]: 8)

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya i;isi$-i, dengin

huruf syln tanpa tasydid dan mencukupkan dengan salatr satu dari dua

huruf ra dari yang lain.s3o

P.endapat yang tepat mengenai hal tersebtrt menurutlrr adalah,

keduanya merupakan qira'at yang tersebar luas di kalangan ahli qira'at

seluruh negeri dengan safu makna maka manap-tllr yang dibaca

seseorang, telatr dianggap benar. Sedangkan talfl ril kalimatnya adalah;

pada hari langrt terbelah, langit mengeluarkan kabut. Konon, kabut

tersebut adalah kabut putih seperti kabut yang pemah menaungi bani

Israil. Diletakkan huruf ba p.?da lafazh #! di tempat t,
sebagaimana Anda katakaru ,Jit ,f 'r*i -'r*-'#t - ,r-fiy cJ)

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli taloril yang

menpb-utkan riwayat-riwayat berikut ini :

26435. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritalon

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firman Allatt

fimi';Xi|3 "oo, (ingatlah) twi (letika) langit pecah-

belah mengeluarkan kabut Wtih," ia berkata, "Maksudnya

agalah yang disebutkan dalam firman-Ny4 4(/ii g * e
i4Cii3 'Datangnya Allah dan malaikat (pada- Hari

Kiama) datam naungan a\ttan'' (Qs' Al Baqaratr l2l: 210)

Altah datang di dalamnya pada Hari Kiarnat, dan mengenai hal

tersebut tidak lain bagi bani Israil.

,30 Nafi, Ibnu Katsir, dan Ibnu Amir membac*y" lr1lJr iP itt dengan men-

tarydid-lsanhuruf .qyrn (tasyggqqaqu).,,
Ahli qira'd lainnya. membacanya 6EtJ dengan taklfrf (tanpa tasydid)

(tagaqqaqu). Lihat Huiiah Al Qira'at (hal. 510).
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Ibnu Juraij berkata, "I(abut yang datang Allah di dalamnya

adalah kabut yang mereka anggap berasal dari surga"'531

2@36. ...ia berkata: Al Husein menceritakan kepada karri, ia berkata:

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kqada kami dari Abdul

Jalil, dari Abu Hazim, dari AHullah bin Amru" ia ber*ata

"Allah akan turun ketika Dia tunrn, sernelrtara antara Dia

dengan makhluk-maktrluk-Nya terdapat tujuh puluh hijab

(dinding), diantaranya ada cahayao kegelapan, dan air. Air
tersebut akan bersuara dangan suara yang menrbuat janttlng

copot."t32

2il37. ...ia berkata Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata:

Haiiaj menceritakan k p,4fu dari Ibnu Juaij, dari IlcimalL

tentang firman Allall '-rAlL16 2(;i 'd )fL 0'61'#
"Datutgnln Allah dan malaikat (Wda Hari Karat) dolam

rurungan mvan." (Qs. Al Baqarah pl:210) Ia berkata, '?ara

malaikat itu berada di sekeliling-Nya'sB '1-

2il3& ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Mubarak bin

FudhalalU dari Ali brr-T*lidbin Jad'arU dari Yusuf bin Mihran,

batrwa ia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Langit ini jika telatt

terbelalu turunlah darinya para malaikat denganjumlatr yang

lebih banyak dari jin dan manusia, yaitu OtSt ?i. t*,
bertemunya penduduk langt dan pendudtrk bumi. Lalu

penduduk bumi berkate 'Tuhan kita telah datang'. Mereka

berkata, 'Dia belum datang, tapi sedang datang'. Langt kedua

lalu terbelalu kemudian langrt demi langit terbelah dengan

jumlah malaikat yang tunm sebanyak satu kali lipat dari yang

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (8D682).
Al Baebawi drJram Ma'alim At-Tarail (4192), Ibnu Katsir dalam tafsimya
(10/301), Asy-syatrkani dalam Fath Al Qadir (l2ll), dan Al-Alusi dalam Ruh

Al Ma'ui(219t).
Asy-syaukani dalarn Fath Al Qadir (ll2ll).
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sebelumnya, sampai langit kendub- t alu turunlah darinya para

malaikat dengan jumlah yang lebih banyak dari seluruh

rnalaikat yang sudah turun, ditambah jin dan manusia

Lalu tunmlah para malaikat IGnrbiyun.s3a Kemudian

datangtah Tuhan kita datam rombongan para malaikat pemikul

Arsy yang berjumlah delapan orang. Di antara tumit setiap

malaikat dan lutgtnya berjarak empat puluh tatrun perjalanan,

sedangkan di antara paha dan kedua bahunya berjarak tujuh

puluh tahun perj atanan.

Setiap safir malaikat dari mereka tidak mau memandang wajah

temannya, dan setiap satu malaikat dari mereka hanya

menundgk sarnbil berkata, 'r,i:Jfr' -tJdfilt oQ, sedangkan di

atas kepata mereka terdapat sezuafir yang sangat besar, seolatr-

otah seperti kubah, dan Arsy berada di atasnya. Kemudian Dia

Cfuhan) berhenti.'53s

2il3g.-.-_...ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
' 

Ja'far bin sulaiman menceritakan kepada kami dari Harun bin

Watsab, dari Syahr bin Harsyab, ia berkata, *Malaikat-

malaikt pemikul Arsy jumlat[rya delapan. Empat di antara

mereka berkat* 'rii. 'Oj! uV 't:;,,St'eli ,:tlt:air'nallr WW:"'

"r,J" 
'Maho Suci dart'sigata puii bag'Mi ya Allah Bagimu

puifptlian atas lcemttalwn dan llmu-Mu'. Empat lagi berkata
'Ot'.$'tii.'S* ,*'Jjit |$ ,1){;.s'41 WA!' 'Mala Suci

Malaikat terbagi menjadi l0 golongan, se,mbilan golongan disebut malaikat

Kanrbiyyga yaito para malaikat yang tidak p€rnah lelah bertasbih siang dan

malam. 
-S.a"igt * satu golongan lagi adalah mdaikat yang membawa Risalah

Ilahiyah dan menjaga perbendaharaan nrilik-Nya. Lthat. Ad-Darr Al Mantsur

(Jil. 5, hal.455 -Ed).
iOnu itCrsir dalam taftirnya (10/300) dengan teks )ang sama dan unghPm
senada de,ngan sanad dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Abbas, oleh Mujahid

dalam taeirrya (hal..498), Ibnu Abu Hatim dalam A&irnya (8n682), dan Al
Baghawi .lalam Ma' alim At-Toruil $fDr.
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Englrau, ya Allah dan segala Wjim bagi-Mtt Bagi-Ifri pttjiq,
otas an puno, dan kchnsaan-tr4u'. "536

2W0. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hajiaj menceritakan kepadaku dari Abu Bd<ar bin Abdullalu ia
berkata "Ketil@ penduduk melihat Arsy turun kepada m€teka

dari atas, pandangan mereka nanar, tubuh mereka menggrgt[

dan copotlah janhmg mereka dari tempafrrya ke kerongkongan

mereka"537

26441. Muharmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalq ia berlota: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahktr menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allall
t-JiKS$fi ;$X;t i;fi i53 " o* (insattah) hffi (t@tika)

langrt pecah-belah mengeluokor labut putih dan

ditwunkordah malaikat bergelombang-gelombang," ia
beraldq "Ivlaksudnya adalalu pada tlari Kiamat, ketifr'hngit
terbelah dengan kabut dan para rnalaikat turun berdunur-

duyun'53t

Firman-Nya, i,';;" 2K# I$ "Dor7 dinmmkanlatt mataikat

b er ge I omb ang- ge I omb ant g. "

VtatcsuOnya adalalt turunlah para malaikat ke bumi dengan

,i;:e!r;{t *ialt "Kerajaan yans hak wdo toi
' itu adolah kepmyaot Tulan Yang Malw Permtrah 'l Kekuasaan yang

536 Abdurrazzaq dalam tafsimya Qt3l5), Al Baghawi dalam tafsirnya (4/93), Ibnu
Katsir dalam tafsimya (10/301), dan Abu Asy-S1lail<h dadam Al Azhamah

Qtes4).
Imam Ibnu Al Qa>yim telah membatras tentang jumlah malaikat pemilarl Arsy,
dan menyebutkan hal tersebut pada 17 judul. Lihat HasyUah lbnu Al Qryyim
(t3D6).
Ibnu l&tsir dalam taftirnya (10/301).
Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Ulun (41142).

537
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sebenamya pada hari itu murni milik Ar-Rahmao" tanpa selain-Nya.

Sirnatah kerajaan-kerajaan pada hari itu selain kerajaarrNya.

Firman-Nya | {#6$-fr &Ci-'ir$r " Dan adalah (hoi itu)'

sattt hoi peruth kevkoan bagi or ang-or wrg kafir' "

Maksndnya adalalq hari terbelatrnya langit dengan kabut

menrpakan satu hari yang nrlit bagi orang-orang yang kafir kepada

Allah.

6@O

@{rii,** itTi<,u'br,
"Dan (in3utah) hari (l<etika iat) arurg yorJg iwlim

mmfugit &n tmrganny d, sei";ay d beddn,' Aihiwi kitury a
-(arnl 

aku mengmrtil idlanbqsanr,.xlrtul rdsul'

Kecelakaanbesafl ahbasill,Iui;k'iranyaa/,u(dulu)tidak
menjadit<m si futf,rJ iAt temmt d6ab(lru). Ses4nguhnya dta

telah mmyesatkm al<u \ari N Qtn'anl<Etil<o N Qtn'an iAt

tclnh d4t*rgl<eeadaku. Do,1 adalah syetmt it/.l dd& mt u

menolong mfrntsia." (Qs. Al Furqaan 1251: 27'291

ratrwil firman Allah: L{3i&t}r3;14*$ &$iri ,%-i;-S
'st'x6,>li & J:A i3@ {#F t{"t+1 1,rl {{,fr-@^ W r{it
@{rL **' iit$i 6G-' 976 @an [insattahJ hari [ketika

W orooi yais z.halim nunggigit dua tangannya, seraya berkata,

'Aduhai kiranya tdutuJ aku nungambit jalan bersama-sama rosul

Kecelakaan besarlah bagika; kbanya aku [daluJ tidak ncniodilcan

SrrchAlfur4cctt



silulan itu teman alvab[kuJ, Scsunggrrtnya dia tcloh ruenyesatlcat
aku dari Al Qur'an lcetilca Al Qur'an ita telah datang kepadaku
Dan adalah syfian itu tidt* mau menolong manusia.o)

Ivlaksudnya adalab pada hari orang yang menzhalimi dirinya,
yang mempersekutukan Tuhannya, menggtgrt kedua tangannya karena

menyesal atas kelalaiailrya di hadapan Allatt dan mencelakakan dirinya
sendiri dengan kafir kepada-Nya demi menaati temannya yang

menghalanginya dari jalan Tuhan-Nya. Ia akan berkata 'ilrt,#
*)Fj "Aduhai kiranya (dutu) aht mengambil jatan b-ersama-sama

Rasut." Maksudnya adalah jalan menuju keselamatan dari adzab Allah.

U.Gti t$ I ul ;*; "Kecelalcaan beswtah bagitu; kiranya aht
(dulu) tidakmenjadikan sifulan itu teman alaab(fu).

Para ahli tal$,il berbeda pendapat tenteg siapa yang dimalsud
dalan lafazh $6f a^ 6ii.

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Uqbah bin Abu
Mu'a1ryat[ karena ia murtad setetatr masuk Islam demi men&]atkan
keridhaan Ubay bin Khalaf.

Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud si fulan adalatr

Ubay. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya: .

2ffi2. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan kepadakq ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juxaij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, ia berkata: tlbay bin Khalaf pernah menghadiri Nabi
SAW, lalu Uqbah bin Abu Mu'alyath melarangnya Lalu
turunrah ayaL lF) i; LGi ;Xs J;24 *:$,bisShi .%-;;:
tt& Pllh#Yrt @"{..,i 6ri 

^$i, 
I d' AE @ i;i

Yt;; ** ii),fli 6U)dfr, " Dan (ingatlah) hori (kcitca

Tdsinltdl.:Ilrrlbori

itu) orang yang zlwlim menggigit dua tanganrryn,

berkata, 'Adulrai kiranya (dulu) aht menganbil
seraya

ialan



bersona-,sano Rasul'. Kecelakaan besolah bosrhr; kiralqa
alat (dtlu) tidak menjadikm si fulot itu teman abob(fu).
Sesugubrya Dia telah merytesatkan afu doi Al Qtr'ut
lcetika Al Qw'an itu telah datorg kcrydafu. Don odolah

$,eto, itu tidok mou rnenolong mamtsia'." Ia berkata "AJ-EJf

adalah Uqbah, daa{,4:13$adalah Ubay b'q Khal"L-s3e'

2ffi3. Ibnu Humaid menceritakan kepada lemi, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada l@ni dari Asy-Sya'bi, tentang firman
Att+, * 6ti t$i I si| "Kecelakaon besmlah bagitu;
kirmya aht (dulu) tidak menjdikm si fulan itu temon

abab(ht)." ia be*at4'Uqbah bin Abu Mu'ayyath adalah

teman dekat Umayyah bin Khalaf. Lalu Uqbah masuk Islam.

Lantas Umalyatr b€rkata, 'Wajahku dari wajahmu (hararn)54o

jilca kau mengikuti Muhammad'. Uqbah ptrn kembali lefir,
dan dialah yang berkata, #.9;i t31 I $i ,Kecelakaon

besqlah bagifu; kiranya afu (dulu) tidakmenjadikm sifulan
- \tu tem*t abab (ht)'."54t

26444. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdwrazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar me4gabarkan

k pu*i t€mi dari Qafadah dan Utsman N Jazai, dari Muqsim,

tentans fi'T* Allal,, A\ifi,#ti<*.$ &?)-fri #-i1_3
# lFS, "Dar, (iigattah) hoi (kctika itu) orang yang

zhalim menggigit dua tangannln, sercya berkata, 'Aduhai

kirurya (dulu) aht mengambil jalan bersama-sana Rasul'." \a

berkata: Uqbah bin Abu Mu'alyath dan Ubay bin Khalaf dan

(mereka berdua adalah teman dekat) berkumpul, lalu salah satu

dari keduanya berkata kepada temannyq "Sarnpai kabar

Al-Alusi dalam Ruh Al Ma' ani (l9l l2).
Hilang dari manuskrip, dan kami mengklarifikasinya dari naskah lain.
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tuzil (41334) dan Ibnu Al Jauzi d^lamZad Al
Masir (6186)
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kepadaku batrwa kau telah mendatangi Mulrmmad dan

darinya. Demi AllalL aku tidak akan ridha
terhadapmu hingga kau ludatri wajabnya dan kau dustakan ia"
Ternyata Atlatl tidak membiarkannya melakukan hal tersebut.

Uqbah terbuntrh dalam Perang Badar, seaangkan Ubay bin
Khalaf dibunuh Nabi SAV' sendiri dengan tangannya dalam

Perang Uhud. Mengenai mereka berdualah Allah menurunkan

aya\ S+;, $T,:el{3i #-3;24 }i$ ,b;t}^fui "*-iii"Dan (ingatlah) lrori (ketika itu) orang yang zhalim menggigit
drn tanganrqta, sercrya berkata, 'Aduhai kiranya (dulu) alat

mengambil j alan b ersama-sama Rafli'. "542

2@45. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakra ia berkata: Pamanku

menceritakan kepada$ ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadah dari.ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, iii
*i$ rfulfii kt "Do, (ingatlah) hoi (ketika itu) orttrzg yang
zlwlim menggigit dua tanganrq/a." Sampai firman-Ny4 6i6
l-$ "St ful*, itu temon abab(fu)." Ia berkata, "Maksudnya
adalah Ubay bin Khalaf. Ia pernah menghadiri Nabi SAW, lalu
Uqbah bin Abu Mu'ayyath melarangnya."s43

2&46. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuzmya dari Ibnu Abu
Najrh, dari Mujahid, tentang ayat" *$ &'f)iiri #-ifi "Dan
(ingatlah) ltori (l@tika itu) orang yang zlwlim menggigit dua

ilz Ab&mazztqdalam taftinrya Q1453),Ibnu Qutaibah dalam Ghuib At Qur'an
(ha1.262), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam tafsimya (4Dl-22). i1.

Y3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya gn6E6).
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tanguurq" Iia berkata: Uqbah bin Abu Mu'alryath pematt

jamuan makan dan mengudang orang-orang, di

antaranya Rasulutlah SAW. Temyata Rasulullah SAW tidak

mau rnakan dan berkata, 'Aku tidak at<an matcan hingga kau

brsaksi batrwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muharnmad

adalah utusan Allah'. Ia berkata, 'Kau tidak akan makan

hingga aku bersaksi?' Beliau meqiawab, 'Ya'. Ia pun berkat4

'Aku bersaksi batrwa tiada tuhan kecuali Allah dan

Muhammad adalah utusan Allah'. Umalryatr bin Khalaf lalu

menjumpainya dan berkat4 'Kau telah pindah agama.' Ia

menjawab, 'saudaramu ini tetap seperti yang kau ketahui.

Akan tetapi aku mengadakan satu jarnuan makan, lalu dia

(Rasulullah SAW) tidak mau makan hingga aku mengucapkan

demikian, maka aktr mengucapkannya. Itu bukan berasal dari

kehendakku sendiri'. "5&

Para atrli takwil lainnya berpendapat batrwa maksudnya adalah

syetan.-Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26447. Mufuammad bin Amru menceritakan kgpadakn, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrnnya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahi4 tentang avat *6ii 'si f"k" jy
teman abab(ht)," ia berkata, "Maksudnya adalah syetan'"545

26448. Al Qasim menceritakan kepadakq ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadaku, ia berkata, *Hajjaj menceritakan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (SD6$A684) dan Abu Ja'far An-Nubhas

dalam tafsimya (4DL-22).
Ibnu Abu Haifn dalam tafsirrya (8DGE6) dan Al Mawardi dalam An'Nulca wa

At tJW@tr43).
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kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang
sallla"

Firman-Nya, b{;'tyg gXi,*,# fr ,, 
S e sunggutmya Dia

telah menyesatkan aht dari Al Qur'an kctil@ Al eur'an itu telah datang
kepadaht."

Maksudnya adalah, Allah berfirman menceritakan orang yang
menyesali perbuatannya di dunia berupa kemaksiatan kepada Tuhannya
demi mematuhi teman alaabnya, "sungguh, ia telah menyesatkanku
dari keimanan kepada Al Qur'arU yaitu f.ilt, sesudah ia (Al eur'an)
datang kepadaku dari sisi AUab lalu dia menghalangiku darinya.,,

A[ah swr berfirman: {;*l* iL$iau)maksudnya
adalatl pasrah kepada petaka yang menimpanya tanpa dapat
menyelarnatkan diri.

oco

iAf;S@gri41i,r.;At:G'bih;j,-"y#-JiliJ,6j

@ 6;;6- )i. 4 t: i,$J6iK'dff" U,futi;
" B ql<ntalah Rdsrrl,'Y a Tuhanlu, sesungulvry a t@nrrku

mmiailil<an N Qtn'an ini nntu yang ddak diacrtht<frrr,. Dan
seputi itulnh, telahl<mi adal<snbagi tiap.tidp nabi rrusuh
ilmi orurrg,ot@tg yarJgbqilosa Dan atlcuplah Tutwnrrut

merri,ladi pentW pefin iNtk dan penolong."
(Qs. Al Furqaan 12512 30.31)

Tarrwir firman Aurrh: i{:$i$i'b33j;},r -j_lj}Si J,6j
p L;;ul; 4i "$ Wru fr; ;; &s4 3fi9 @ g*
@e*otatah Rasr( oYa Trrtanku, sesungguhnya kaun*u
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menjadikan Al Qw'an ini sualu yang fidtlc diacuhlean.u Dan

seperti itulah, telah Kami odakan bagi tiaptiap nabi musuh dafi
otang-orang yang berdoso Dan cukuplah Tuhanmu meniadi

pemberi petunj uk dan penolong)

Maksudnya adatalu pada hari oftIng zhalim itu menggrgit kedua

tangannya, Rasul berkata, "Ya Rabb, kaumku yang telatr Kau utus aku

kepada mereka untuk mengajak mereka mengesakan-Mu telatl

menjadikan Al Qur'an sesuatu yang tidak diacuhkan."

Para ahli talailil berbeda pendapat tentang makna latazhmereka

menjadikan Al Qur'an sebagai sesuatu yang tidak diacuhkan.

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, mereka berkata

buruk tentang Al Qur'aru menyangka Al Qrn'an sihir dan syair. Mereka

yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26449. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa
-"-rnenceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari

Ibnu Abu Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allalx, itaJh

Gltlf;fitl:ri"Menjadikan At Qur'an ini suatu yang tidak

diacuhkan," ia betk'at4 "Maksudnya adalah, mereka tidak

mengactrtrkannya dengan ucapan. Mereka mengatakan Al

Qur'an itu sihir."5a6

26450. Al Qasim menceritakan kepada karli, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman Allall

Sili J'6j " Berlcatalah Rasul," ia berkata,'Maksudnya adalah,

mereka tidak mengactrhkannya dengan ucapan."

516 Mujahid dalam tafsirnya Q1452),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8126E7), dan

As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al Montsir Q1452), ia menukilnya dari Al Fir)'abi,

Abd bin tlumai4 Ibnu Al Mundzir, dari Mujahid.

l
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Mujatrid berkata: Firrran-Nya, |iii3 W * 'W.,@,

"Dengan menyombongkan diri terhadap Al Qur'an itu dan

mengucapkan perkataan-perlataan kei i terhadaprrya di wabu

kamu bercalcap-cakap di malam hfii." (Qs. Al Mu'minuun

l23l:67) maksudnya adalah., dengan menyombongkan dfui di

dalam negeri, berbincang-bincang pada malam hari di majelis-

majelis yang tidak kalian acuhkan, dengan perbincangan yang

buruk dan tidak benar mengenai Al Qur'an.5a7

26451. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: AI Hasan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami dari Mughiratr, dari Ibratrim, tentang firman

. enuu, g;1t'ofjitlii" t:33,t;iy"sesungguhnya kaumht

menjadikon Al Qw'an ini suatu yang tidak diacthkan," ia

berkat4 "Meteka mengucapkan kata-kata yang tidak benar

tentangnya (Al Qur'an). Tidakkah Anda lihat orang yang sakit

jika meracau, ia akan mengucapkan kata-kata yangtidak

berrar.r54E

Para ahli talcilil lairurya berpendapat batrwa makna ayat tersebut

adalah, pemberitatnran tentang orang-orang musyrik bahwa mereka

tidak mengacuhkan Al Qur'aru berpaling darinya, dan tidak mau

mendengarkannya. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya

26452. Yunus menceritakan

mengabarkan kepada

tentang firman Allah

{y+1t "Berkatalah

l@umhl meniadikan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

kalrri, ia berkata: Ibnu Yazrd berkata

'offii taii, 'blii| ,sj,iyi;\ili J,6j
Rasul, 'Ya Tuhonht, sesungguhrrya

Al Qur'an itu sesuatu yang tidak

Y7 Mujahid dalam afsirnya Q1452) dan Al Mawardi dalan An-Nuka wa Al Uytn
(4n43).

5r8 Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (812688).

@1
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diacfikon"u laberkat4 "rafazh' W 'sestnfit yang ddak

diacirtkmr', maksudnya adalab mereka tidak mau

mendengarkannyq dan jikarmereka diajak kepada Allatt"

mereka me,njawab, 'Tidak'. U 38ri'^5 ';tfi- {t 'Mereka

meluong (orang lain) mendengarkan.al Qtn'an dan mereka

sendiri meniauhkan diri daripadanya'. (Q:' Al An'aam [6]:

26) Mereka melarang orang lain darinya dan mereka pun

menjatrhkan diri darinYa."sae

Abu Ja'far berkata: Pendapat ini paling tepat sebagai talfl,vil

ayat tersebu! karena Allah mengabarkaO bahwa mereka berkata, {
Xljt af;$f i ta1,)tW " Janganl ah pamu mendengar de n gan s ungguh-

sungguh akan Al Qur'an in.i dan bwtlah hiruk-pihtk terhadapnya-"

(Qs. Fushshilat [41]: 26) Itulah pengactrhan mereka terhadapnya.

Fimran-Nya, W'dgf" H g.tQ$Kt "Don seperti

itutah telah l{ami adatan bagi tiap'tiap nabi, musuh dari orang'orang

longberdosa."

il,tut r,raoyu adalalL Allah berfirman kepada Nabi Muhammad

SAW, "Sebagaimana Kami menjadikan untuknrg hai Muhammad,

musulr-musuh dari kalangan musyrik kagmmu' maka Kami jadikan

pula untuk setiap orang yang Kami angkat menjadi nabi sebelummu

musuh-mustrtr dari kalangan mtrsyrik kaurnnya. Hal tersebut tidak

di}*rususkan untukrru di antara mereka. Jadi, bersabarlah menerima

perlakuan dari mereka, seperti hatnya kesabaran rasul-rasul

sebelummu."

Penjelasan kami sesuai dengan penjetasan para atrli talouil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini :

54e Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (82683) dan Al Mawardi dalam An-Nulat wa

At uwt@1t43).
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2U53. Al Qasim menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lGrni, ia berkafa: ttuiiui yencaitakan

[epadafcq ia berkata: Ibnu Abbas berkata " {igJ.$4',AyKt
"*;::t'*t:" "Dut seperti itulah, tetah l(imi adakan bagi

ti;;tiap Nabi, mttsuh.dari orang-orang yang berdosa." Allatl

menenangkan Muhammad SAW, bahwa Dia menjadikan

baginya musutr dari para pendosa' sebagaimana Dia

menjadikan musuh bagi nabi-nabi sebelumnya.-s50 64i63
665 4$ "Dan cuhtplah Tuhanmu meniadi pemberi

Wtunjukdan penolong."

Allah berfirman kepada Nabi-Nya, "Cularplah bagimu -nai
Muhammad- Tutranmu sebagai 4$ yang men,nj,kimu kepada

kebenaran dan merrbimbingmr:, 9;: sebagai penolongmu dalam

menghadapi musuh-musuhnru. Oleh karena ihr, jangan sanrpai musuh-

mustrhmu dari kalangan musyrikin menghentikanmq sebab Alu akan

menolongmu menghadapi mereka. Bersabarlatr untuk unrsan-I(p dan

t€ruskanlah menyampaikan risalatr-Ku kepada mereka.

ooo

"Bqlstalah orang.or(mg ytrLgl<ofit, 'Mmgapa N Qrln'an
itu tidak diturwtl<mkepddan:ya vzl<ali hmm taia?'

Dmrit<iattah atpay a Kolfi:,i- Mant hafinru dmgdrvry a dorr

t<cmi ne*acotmrryd serrrrc- tartil (termn ilmtbenm)."
(Qs. Al Furqaan l25h 321

,to Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (82688) dengan rmgkapan senada dari As-

Suddi.

-*,L&AfrL'r6';r*



Takrvilfi rmenttttry-^?z't j-;';i1*itjir#3i75ffi'u-liJ6;
{$'e53;f3, +:4 ,A1SC 

-(Berkatalah 
oranserans

yang kafr, uMengapm Al Qur'an itu ilolc dilurunkan kepadanya

sekali turun saja?" Demihianlah sugya Kart perkuat hatimu
dengannya dan Komi mcmbacaleannya secara tarfiI [terotw dan
benarJ)

Allah SwT berfirman: ffir-$f JEj "Beitratalah orang-orang
yang kafir," kepada Allah. iffi15"$15 "Mengapa Al Qur'an itu
tidak diturunlan laipadanya," malsrrdnya adalah, kenapa Al Qur'an
tidak tnnrn kepada Muhammad ''r't;-2'it* "sekali turun saja?"
sebagaimanp turunya Taurat kepada Musa secara sekaligus? Allah
berfirman, 3;ti +4,45?:- "Demikianlah suryya l{ami perlatat
lwtimu, " dengan ayat demi ayat dan sedikit demi sedikit.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

2U54. Mutmmmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

-, Ayatrktr menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakra ia berkata: Ayalrktr menceritakan

kepadaku qri ayatrrya, dari Ibnu $bbas, tentang u1*eiiJ'6j
i:j'^!;353;$+4,ittLLit-i'l*i€3ir#3i{jW
"Berfualah orang-orang yang kafir, 'Mengapa Al Qur'an in
tidak ditwunkan kcpadarrya sekali firun saja?' Demikianlah

supaya l{ami prhut hatimu dengannya dan Komt

membacanya secara tartil (eratw dot benw)'," la berkatq
*Allah meil,uunkan kepada Rasulullah SAW sebuah ayat lalu
jika Rasulullatr SAW telah mengetahuinya, turunlah ayat [ain.

Tujuannya adalah mengajari beliau Al Qur'an di luar kepala,

dan memantapkan hatinya'55 I

SurahAIFlrrqccn

55r Al ldarvardi dab,a A*Nukat wa At tlyttn (4ll4/j) denggn riwayat yang sama.
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2&55. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada l@mi, ia berkata: I{aiiaj

lepadaku dari Ibnu Juraij, teirtang firman All.lt W'u-iiJEi
7"ri';t*itjir{"'Jj{S"Berkatalahorang-or(mgvangkafi r,
'Mengapa At Qur'an itu tidak dituruT*an kcpadarrya sekali

tlrun saja'?" Ia berkat4 "Lafazho 3;,i +L& ,1t51
'DemiHanlah supqya lfumi perhnt hatimu', maksudnya

adatah, Al Qur'an turun kepadanya sebagai jawaban bagi

ucapan mereka, supaya Muhammad mengetatrui bahwa Allatt

peqiawab ucapan mereka dengan kebenaran. Maksud lafaz}l,.,

7$-rL*'supaya Kami perhtat hatimu', adalab supaya

Kami perbaiki dengannya tekad hatimu dan keyakinan

jiwamrl serta Kami semangati dirimu dengannya.s52 'rirt|
*5 'O*, Kami membacanya secaro tartil (teratur dan

berwr)'. Kami mengajarkannya kepadamu sedikit demi sedikit

sehingga kau dapat menghafalkannya. Tartil dalam bacaan

artinya pelan-pelan dan hati-hati. "

Penjelasan karni sesuai dengan penjelasan para ahli takwil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berilut ini:

2il56. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughiratt

mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, tentang firman Atlah,

i;;'^fr$ "Dan Kami membacanya secara tartil (teratur dan

beno)." la berkatq "Maksudnya adalah turun secara

bertatrap.'s53

ssz Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812690) dari As-Suddi.
553 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D691), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani

Al Qur'an (4t25), Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D36), dan Al
Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (41144).
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2il57. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: t+bdwrazzaq

kepada karni, ia berkata lvla'mar mengabarkan

kepada l<ami dari Al Hasan, tentang firman Allab Si;'^fr$
i'Dan Komi membacanya secara totil (teratur dan benar)," ia
berkat4 "Maksudnya adalah turun satu aya! dua aya! dan

beberapa ayat, sebagai jawaban bagi mereka jika mereka

bertanya tentang sesuatu. Allah menurunkannya sebagai

jawaban bagi mereka, serta sebagai pembelaan bagi nabi

terkait hal-hal yang mereka perbincangkan. Jarak antara awal

dan akhir turunnya Al Qur'an kira-kira dua puluh tahun."554

26458. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritalian kepada l€mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, i;;'^fr$
"Dan Kami membacanya secara tartil (eratur dan benar)," ia
berkat4 "Tentang jarak antara turunnya Al Qur'an pertama

kali hingga teraktrir turunnya, Al Qur'an turun pertama kali
-, kepada beliau pada waktu beliau berusia empat puluh tahurL

dan beliau wafat dalam usia enam puluh dua atau enam puluh

tiga tatnrn."sss

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa makna ttrtil adalah

penjelasan dan penafsiran. Mereka yang berpendapat demikian

diantaranya yaitu:

2&59. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata

tentang firman Allah, i;;'rs1;t 'Dan Kami membacanya

secara tartil (eratur dan benar)," ia berkata, "Maknanya

adalab I(ami menafsirkannya sejelas-jelasnya." Kemudian ia

Abdurazzak dalam tafsirnya Q1455), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8D690), dan Abu Ja'farAn-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an@D).
Ibnu Qtrtaibah dalarn Murykil Al Qur'an (hd. 228).

551
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membaca ayat, i;i lt(.flii $;2 "Dan bacalah Al iit'an iu
dengan perlalun 

;XAl 
Muzammit [73]: 4)556

a)fr'r!@h.,',1*S;$fu,<x\$Y{L,43U{J
W 3+vc<z 34 e.+J isa $feji iF

" Tidakd.ah or (mg. or clrJg kafit itu ilfrang l<ep annmu

?na*aw a) s(ln,/,tu y *s gariil, melahl<nn l(J,mi dannglrffi' 
l*eadmrrr" "r"tt 

yuJgbenilr dan yang palingbdik

pmjelasorvrya-Otartg,ordfi gyarJgdihhnturtl<ml<eNqal<t
'taianan a*S* ai"n* atas rrutt<a-rntlul mselta, n,'.el<a

itutah otarJg ya;rg Patin1buruk teffJpfriYya dart Palin' sescf

iatarvrya-" (Qs. Al Furqaan l25lz 33'341

a ... /..v...^1 -2..; -7.
Tatrwilfi manAllah:i)i'#;i'.fu.4-ti\$ySt''"4QiY!;

@ {# 34?rxr 34 <\iJ'& Ji6+ri!' & aiittJi@
€ar*fan ofang_otans kalif itu datang kepadama [menbmtaJ

sesuatu yang ganiil, nelainkan Kart datungkan kepadamu suatu

yangbenudanyangpalingbaikpenjelasannyaorang-orangyang
dihimpunkan ke Neraka Jahanam dcngan diseret atas muka'muka

mcreka, mereka itutah orang yang palins buruk tempatnya daa

patins sesatialannYa)

Allah SWT berfimran: Tidaklatr orang-orang musyrik ihr datang

kepadauru +ai Muhammad- membawa satu perumpamaan yang

mereka buat, kecuali Kami mendatangkan kepadamu kebenaran yang

7ffi.nrAh:Ihabcri

556 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D691> dan Al Mawardi dalam An'Ntkd wa

Al Uwt$1t44).
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dengannya Kami m€mbatalkan 4pa yang mercka bawa itu dan lebih
baik penjelasannya. Sebagaimana dalam riwayat berilnrt ini:

2&60. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayag 4)i\$;;L"41,jtt-{;
;{fi '"TidaHah orang-orang kofir itu datang kcpadamu
(membnva) sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan
kcpadomu suotu yang benor," ia berkata, "Maknanya adalalL

kecuali Kami datangkan kepadarnu Al Qur'an dengan isi yang

menolak apa yang mereka datangkan dari perumpamoar-
perumpurmaan yang mereka bawa, dan lebih baik lagl
penjelasannya."55T

Maksud firman-Ny4 !\.;i'rrl:V "Dan yang paling baik
penjelasannya, " adalah, lebih bagus penjelasan dan keterangannya dari
penrmpamaan yang mereka datangkan.

- Penjelasan kami sesuai dengan per{elasan para a}rli takwil yang

menyebtrtkan riwayat-riwayat berikut ini :

26461. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakra ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatraya" dari Ibnu Abbas, tentang firrran Allah,
| .-.. ..i.l+;;ir b "Dan yang paling baik penjelasanrrya, " ia berkat4

"Maksudnya adalal1 lebih bagus penjabarannya."sss

26462. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41236) dan As-suyuthi dalam Ad-Durr
Al Mantsur (6D55), ia menukilnya dari Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu
Juraij.
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (8D691) dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-
Tarzil (4D36).

-
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kepadaku dari lbnu Juraii, dari Mujahi4 tentang aW lfr
$$-'mt Wrg pal@ baik penielasouln," ia berkata,

"IvlaksudnJra adalah keterangannya."sse

2il63. Dic€ritakan kepadaku dari Al Husai& ia berkata: Aktl

me,ndengar Abu Mu'adz berkata: Utaid mengabarkan ke'pada

lGmi, ia berkata: Al(lr mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, S!-;n'rr:LY "Dan yang wling baik

penjelasatttya," ia berkata, "Maksudnya adalah

pgqiabarannya."5@

Firman-Nya: r3K134 A$J',& $ei; $ a-r)an$i
,,orang-orang yang dihimpmkan ke Neraka Jahanom dengot diseret

atas mulca-muka mereka, mereka itulal, orang tnng paling bwuk

tempatnya-

, Allah SWT Uerffmen kepada Nabi-Nya: Orang-orang musyrik

yang berkata ke,padamu, 'r:#!iflitiir&3$SJ "Mengqn Al Qw'an
itu tidok dinrunkan kcpadoqn sekali firun saia?" dan orang<irang

yang seperti mereka kekafirannya kepada Allah, adalah orang-orang

yang akan dikurnpulkan pada Hari Kiamat di atas wajah-wajah mereka

ke Neraka Jatranam. Mereka akan digiring ke Neraka Jahanam,

seburuk-burtrk tempat kediaman di dunia dan akhirat, serta lebih sesat

dari jalan merekadi duria.

Penjelasan kami sesuai dengan peqielasan para ahli talwil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berikut ini:

2il64. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku au.i fUrru Juraij, dari Mujatrid, tentang aya\t$i
'& Jt furft iF 6:i:1 " orang-orans vang dihimptnkan

Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (8D692).
Abu Ja'far An-Nubhas dofram Ma'qri Al Qar'm (4D5)-

5t9
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ke Neraka Jahount dengan diseret atas muka-muka mereka,"

ia berkata, "tvlalsudnya adalah, yang menjalankan mereka di

atas kaki-kaki mereka, pasti sanggup menjalankan mereka di

atas wajatr-wajah mereka. (K3 34 d$3 'Mereka itulah

orang yang paling buryk tempatnya', daripada kediaman

penduduk surga. W SfrV 'Dan paling sesat jalan-Nya'.

Serta lebih sesat jalannya."56l

2il65. Mutramrnad bin Yahya Al Azadi menceritakan kepadakq ia

berkata: Al Husein bin Muhammad menceritakart kepada

kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari

Qatadah, tentang firman Allah, 'ff-*$f*r&$ iF<rii4tfii
"Orang-orang yang dihimpmkan ke Neraka Jahanam dengan

diseret atas muka-muka mereka, " ia berkata: Anas bin Malik

menceritakan kepada kami batrwa seorang lelaki berkat4

"Wahai Rasulullal\ bagaimana orang kafir di}umpulkan'di
atas wajatrnya?" Beliau menjawab, "Yang me$alankannya di

-,.*cttds kcdrn kakirrya pasti sanggup menialankannya di atas

waiahn1ra."562

2il66. Abu Suffan Al Ghanawi Yazrd bin Amru menceritakan

kepada kami, ia berkata: Khallad bin Yahya Al Kufi
menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufran Ats-Tsauri

menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abu Khalid, ia

berkara: Aku mendapat kabar dari orang yang mendengar

Anas bin Malik berkata "seorang lelaki pematr datang kepada

Rasulullah, lalu berkata, 'Bagaimana mereka dikumpulkan di

atas wajatr-wajatr mereka?' Beliau menjawab, 'Yang

Al Wahidi dalam tafsirnya Q1778).
Al Bukhari dalam shahihnya (3710), Ahmad dalam musnadnya (3/229), Ibnu

Hibban dalam shahihnya (16/315), Abdu bin Humaid dalarn musnadnya

(l/356), dan An-Nasa'i dalam ls-Sznan Al-Kubra (11367).
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mengumrytkan di atas kald'kaW mereka Posti sangguP

mengumpulkan mereka di atas waiah'waiah mereka''"563

2&67. Llbaid bin Mutranrmad Al Warraq menceritakan kepada karni,

ia berkata: Yazid bin Hanrn me,lrceritakan kepada kami, ia

berkata: Isma,il bin Abu Khatid mengabarkan kepada kami

dari Abu Daud, dari Anas bin Malik, ia berkata "Rasulullatl

SAW pernah dituryq 'Bagaimana penduduk neraka

dilcumpulkan di atas wajatr-wajatr mereka?' Beliau meqiawab,
,Yang menjalankan merela di atas kotd-katd mereko pasti

sanggltp menjalanlcan mereka di atas waiah-wajah
, t ,t561mere,al .

26468. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadakrl ia berkata:

Hazmmenceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

Al Hasan herkata, "Rasulullah SAW pernah membaca ayat

'& clt 'eF' & <rt;,:i ,fi 'orang-orang vq,s
aini*prrrr*ah tre Nerapa Jalnnam dengan diseret atas't4ako-

mula merelra'. Mereka lalu berkata, 'Wahai nabi Allah,

bagaimana mereka berjalan di atas wajatr-wajah mereka?'

Beliau menjawab, 'Apakah lau lilwt Dzat yang menjalanlan

mereka di atas l@lci-l(aH mereka? Bulankah Dia pasti

sanggry menialankan mereka di atas waiah-waiah

mereka'? "565

2il6g. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami, ia berkata: Manshur bn Zadzan, mengabarkan

kepada kami dari Ali bin Tard bn,Jad'an dai Abu Khalid,

Abu Ya'la dalarn musnadnya (7D6a;no.4278) dan Al Baihaqi dalansyt'ab Al
Inan(l1318).
At Hakim dalanAl MustadrakQ/437).
Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (ED692) secara manquf'

553

5A
565



SnrchAtFnrqcot

dari Abu Hurairah, ia berkata, "Manusia pada Hari Kiamat

t€rbagi kcpada tiga golongan; satu golongan mengendarai

tunggangan, satu golongan berjalan di atas kaki-kaki mereka,

dan sattr gol0ngan l4gl berjalan di atas wajah-wajah mereka"

Ada yang bertanya, "Bagaimana mereka berjalan di atas

wajalr-wajah mereka?" Ia menjawab, "sesungguhnya Dz-at

yang menjalankan mereka di atas kaki-t(aki mereka pasti

sanggup menjalankan mereka di atas wajatr-wajah mereka"Sff

ooo

@6Aat;Si6$-1Jt:E;r#;;fi,;'-;;(41'-ffi5
@r,,ii$:iwgv.K65t;;nfii6ijrl
oDursesungguhny aK(ani telah nefieit<arJ N Kitnb

(T aru) l@Ndo lvlusa dnr l<oarJi tclah meniadil<orr Hanm
xtduurya, nerryetui ilfu seWoi wa<ir (pnbarm).
Kemilirrrt l<ffii Wman bpado lcednnrry a,' P u gilah
l(mu furilw le$df, kfritrl y eW menfustalm ay at oyat

K@ni'.lvlakrKf,rrrimen$lnasal<onnrr:eli.uselrmrcut.
trrrr.ctnrtya" (Qs. Al Furqaan |25lz 35.36)

Talrn'it firman Altah: i(; $J, W$-'-{ 
"Ji 

6;, q( tg)3

@ r-i i#i:i, t$hV.'{ a-li ;it Jiti{ Gfr @ 0-:' a';;
@an seswtgguhnya Kami telah numberilun Al Kitab [TauratJ
kepoda Musa dan Kami telah nuniadikan Harun saudaranya,

ncnyertai dia sebagai wazir [penbantuJ. Kemudian Kami

berfvman kepada keduanya, "Pergilnh kamu berdua kepada kaum

t6 At-Tirmidzi dalam ls-Srn an (3142) dan Ahmad dalam musnadnya W54).



fdl,drltdn.,ft.rbori

yang m,endustalsan oyat-ayat Kani" Malru Kami numbinasakan

mer eka s ehorc ur- hanc urnYa)

Allah SWT berfinnan kepada Nabi Muhammad SAW

mengancam orang-oralrg musyrik kaumnya atas kelofiran mereka

kepada Allah dan pendustaan mereka terhadap Rasul-Nya, serta

menakut-nakuti mereka akan turunnya pembalasan-Nya atas mereka,

seperti yang pernah menimpa orang-orang sebelum mereka dari umat-

umat yang mendustakan rasul-rasulnya, 6l;#f-t "D* sesungguhnya

I{ami telah memberilcan.' Hai Muhammad, ({;rt ,ii!' *'et Kitab

(Tayrat) kcpada Musa," sq)erti Al Furqan yang Kami datangkan

kepadamu: #ar$',6 i;l:itrr "Dan Kami telah menjadikan

Harun ,orrdbrrryo, menyertai dia sebagai wazir (pembantu)'"

Maksudnya sebagai pernbantu dan pendukung - 6-5ilfiJi6'i6fr
Wb|tlK "Kr*udian Kami berfirman pepado keduanya, 'Pergilah

kam; berdu l@pada kaum yang mettdustakan ayat-ayat Kani'. " Lalu

Kami katakan kepada keduany4 '?ergilatr, datangilatr Fir'aun dan

kaumnya yang telah mendustakan tanda-tanda serta bukti-bukti Ki'imi."

$af, i$:i "Mapa Kqni membittasakan merela seharrcur-

lnrntrnya."

Dalain fafmat ada yang dibuang karena cuktrp ditunjulftan

oleh kalimat yang disebutkan, yaitu, "Lalu mereka berdua perg.

Ternyata mereka rnendustakan keduany4 maka Kami hancgrkan

mereka sehancur-hancurnYa."

ooo

'^it: oq &i.igr ;it$,#li f:.,a t:
@tl=f $t"<*rYGY{;i\5

d#j



oDan, (telah l<ffii Unaloll<m) l<mm Mrh tfult nrlrelca
nenAustat<lcrr,rasi-rasti.I(otnitengelmrkmmsekafu r
l<orrrri iadilorrr (cedtn) nrr:el<a iu pralaiarorn.basi ntrrlunia"

Dornl(ranitelahrnenydial<mbagiormg-oturgrhalin
ad<ab yorJg pey'rih.' (Qt. Al Furqaan l25lz 371

rakrril nrm?n 4ryf '#J qJ\ V.e fi e, #;
@ tlj (::r <u+Alffi\'*ri o4 &tisr @an peuF xLmi
binasakanJ kaum Nuh tatkala nureka mcndrutakan rusul-rasul

Karni tenggelamkan mereka dan Kami iadikon [cerital ntereka itu
pelajaran bagi manusio. Dan Kami telah nunyedialmn bagi orong-

orang zhalim aazaO yang pedih)

Maksudnya adalatr, ketika kaum Nuh mendustakan rasul-rasul

Kami dan menolak kebenarag yang mereka bawa, Kami tenggelamkan

mereka dengan banjir besar. '^it:.ulSe#i"Komi jadilan (cerrta)

merelq itu pelajuut bagi marusio," dartlGtni jadikan penenggelaman

mereka sebagai pengajaran dan ibrah bagi orang-oftmg yang mau

mengarnbil pengajaran darinya. <4ghtffi\ "Dan Kami telah

meryudialran bogi orang-orang zalim," dan Kami sediakan untuk

mereka yang kafir kepada Allah, adzab yang pedih di akhimt selain

ad"ab langsung yang menimpa mereka di duniaooo '

;t#iur@!,'{aY':6,fi#;Ai{;1i3fi6;,
@r wtj3$u,'Jgfirt

"Dan (I<ornrim:uorsal<m) l<Mnr Aad d$lTilNrud dan .

penfunukRdss dmbanyak (kgi) ganerasi.ganuasi ih ufirea
l<Mnr.kfr wrntersebut.DanKortiiadil<urbagifllusirrg'rnr.asifig

SlrchAIFurqccn
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mqeko penm@wmr dan firasing,mosing fiweka i/nt bens'
funortplohKornibhtasxal<anilmgm*llrrllr;,lr.'harlrclmy*"

(Qt. Al Furqaan 1251:38'39)

Tarswil firman Allah: <)y"'6,Vi3J "l;i &I$;5(6
W tj1 gUr-'Jg$if cjt 3U' @ir{ @an [Kami

binasakanJ kaumAad dan Tsamud dan penduduk Rass dan banyak

ltastl generasi-generasi di antara kaum-kaum tersebut. Dan Kami

jadikan bagi masing-nasing mereko perumpatruran dan mosing-

masing ntereka itu benar-benar telah Kami binasakan dengan

sehancur-hancurnya)

Maksudnya adalah, Kami juga telah menghancurkan kaum Aad,

Tsamud, dan Ashhab Rass.

Para ahli tah^rit berbeda pendapat tentang siapa sebenamya

,fi&I"Dan Penduduk Rass'" \

Sebagian berpendapat batrwa jlr',at6&t aOaan kaum Tsamud.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

2il70. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata
ai ' J"'l'

tentang ayat, d-'$ig\ "Dan penduduk Rass." Ia berkata
*Yaitu t"to p"iku*p.rogan dari kaum Tsamud."567

Para ahli tat$,il lainnya berpendapat batrwa ,fft #Vaddah
satu perkampungan dari Yamamatr yang bernama Al Falaj. Mereka

yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

t7 Al Mawardi cFdlam An-Nulut wa Al uyttn (41145) dengan redaksi ini dari

Qatadah.
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2A71. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadab ia berkata:

Ibnu Wabrb mcngnbarkan keeada kami, ia berkata: Jarir bin
Ilazim mcoc€dtakan kqads kami, ia bertata Qatadah

bettana, *Ult 4rl'\satu pe*amFngpn dari Yamamah yang

bemamaAt Falaj.'r6t

2il72. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kamt ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kepadahr, ia bertata: Ibnu Juraij berkata Ikimah b€*ata

tentang "W ,tr)ieg\ 'Don pentutukfias,s. " Ia berkara,

"Berada di Falaj Mereka adalah pendudr* y*.:r56e

p66 nhli talilil lainnya berpendapat bahwa mereka adalatt

kaum yang mernbenamkan (ri, naUi mereka ke dalam sebuatr sumur.

Me,reka yang berpendapat demikian diantaranya yaitr:

2&73.. Ibnu Basysyar kepada kard, ia berkata:

Abdurrahman menoeritakan kepada kami, ia berkaa: Suffan
-,,- menceritakan k€pada l<arni dari Abu Bakar, dari Ilaimalu ia

be*ata, *;jt adalah sebuah Empat mereka membenamkan

nabi mereka ke dalamnya."57o

Para atrti tak\ ril lainnya berpendap* bahwa u,!t adabh' nama

sebuatr sumur. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

2&74. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakrg ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakr:, ia berkata: Ayablu menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang aya\ &13

Ibnu Abu Hatim dalam aftirnya (812695),Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'mi
Al Qur'an(4f2T,As-suyrthi dalarl-Ad-Dlarr Al Mantsur (6256),Ibnu Al Jauzi

drrlarn Zad Al Masir (6190), Asy-syaukani dilam Fuh Al Qadir (4fr8)' dan

Ibnu Katsir dalam taftimya (10/306).
Al Bagbawi dal8m Ma'alim At-Taruil onSq dan Ibnu l(atsir dalam tafsirnya
(10/306).
Al Mawardi dalam An-Mira wa Al Uytot (41145)-
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,Sl "Do, pendtdtkias.t " ia berkata, "Yaifu sebuah sumur

b;-*," Uj'.-t"
2&75. Mgtrammad bin finaratr menceritakan kepadakg, ia berkata:

Ubaiditlah bin Mgsa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Israil me,ngabarkan kepada kami dari Yatrya bin Mujatrid,

tentang firman AllalL i)' q(-:.[, ia berkata" "i]t adalah

sebuah sumur milik suafit kaum."572

Abu ,Ja'far borkata: Pendapat yang bemar mengenai ayat

tersebut adalah pendapat orang yang mengatakan batnn'a mereka adalatl

kaum yang berada di sekitar sebuatr sumur. Sebab ij, dalam

percakapan orang Arab berarti segala yang digali, seperti sumgr dan

kuburan. Diantaranya adalah ucapan pbnyair berikut ini5ts

c;lrit#."f ,yi'# itt *
" Aht lebih dahulu mendatangi temryt minum unta

tetit@ orarrg-orcmg malas menggali surnur-sumt,r' "574 
\'-

Maksudnya, mereka menggali sumber-sumber mata air. Aku

tidak tahu ada kaqm yang memiliki kisatr disebabkan satu galian yang

disebutkan Allah di dalam kitab-Nya kecuali Ashhab Al Ukhdud. Jika

mernang mereka yang dimaksld dengan firman-Ny 
^, ,;$ig'V " Dan

penduduk Ross," maka kami akan menyebutkan kisah mereka ketika

kami sarnpai pada surah Al Buruj. Jika maksudnya adalah selain

s7r Abu Ja'far An-Nutrhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4D7) dart Mujahid dengan

redaksi yang sama.
572 Ibnu Abu Hatim dalam taGirnya (8D695).
573 Yaift An-Nabighatr Al Ja'di.
s74 Ini adalatr satu Lait dari qasidah yang pangkalnya berbunyi:

tsl Jtta'c,;ili i;iti6 cuf uii
"Aht gauli orcng-orang, lalu htbinasak'an mereka'

Aht binasatran juga sesudah satu kclompok manusia, satu kelompok laiwrya. "

LIh^tAd-Diwazt (hal. l0l) dan Lisan Al Arab (6/69) (entri: ,-"1)'

, r.Fl
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mereka, maka l<ard tidak m@getahui sahr kabar pun tentang mereka,

kecuali sekelumit kabar batrwa mereka adalah satu kaurn yang

membenamkan nabi mereka ke dalanr sebuah sumur. Kecuali yang

diriwayarkan dalam riwayat berilut ini:

2il76. Diceritalon Ibnu Humaid kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Muhammad

bin Ka'ab Al Quraztri, ia berkata: Rasulutlah SAW bersabda,

"Orang yang pertama lcali masuk ke dalam surga pada Hari
Kiamat adalah seorang budak hitam. Itu karena' Allah SW
pernah menguttts seorang nabi kepada penduduk suatu

kampung, nttmun tak seorang ptn dmi pendudulmya beriman

lreauli si budak hitan, tersebut. Pendttduk kampung itu

kemudian menganialn sang nabi. Mereka menggali sebuah

surntr lalu mencampak*ormya kc dalomnya. Setelah itu

nureka merrutupnya dengan sebuah bant besar

hdak tersebut lalu mengumptlkon kaw balcar dan
-''- memihirrya di ptnggungnya. Inlu datang membmta kayt

baktr tersebfi dan meniualnyo. Setelah itu ia membeli

makanot dan minuman Kemudian ia membawarrya ke sumur

tersebut. Ia mengangkat batu beso tadi, dan dengan bantuan

Allah, ia berlnsil menggesernya. Ia lalu mengulurkan

makanan dan minumannya ke dalam sumur itu dengan tali.

Setelah itu ia mengenbalilart batu besm tadi seperti semula.

Begitulah ia selama beberapa walcu. Kemudian pada suatu

hari ia pergi mencari kayu bakar sebagaimana biasanya Lalu

ia mengumpulkan kayt bakar dan mengikot bmtaanrtya.

Setelah selesai, ketika hendak memihtlnya, ia merasa

mengantulc, maka ia berbaring dan terti&r. Allah menutup

htpingnya selarta tuiuh tahun dalam keadaan terti&tr.

Kemudian ia terbangun dan menggeliat, lalu berbuing ke
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lutbugqn lwtg sebelah lagi. I{emudiqt Allal, menutup

fupingryn selotu tuiuh tahm'dolam kcadaan terti&tr. Setelah

(terbangm),t75 ia remihtl kcmbali ikfraw4n, ksena ia
menlungkatq,a tertidttr beberapa saat. Kemudiwt ia datang

kc kmrptmg tersebut dan menjwl kayu bakarryta Setelah itu

ia membeli makanan dan minuman sebagaimana yang biasa

ditafutramya Kemudian ia pergt lce tempat sumur tersebut

dan mencui-cminya. Namun ia tidak menemukannya.

Ternyata sebelum itu laumnya berubah pikiran Merekn

mengelumkan satg trabi, beriman kepadarrya, dan

mempercayairrya. Sang nabi lalu bertanya kcpada mereka

tentory bidak hitam tersebut. Mereka menjantab, 'I{ani tidak

tahu'. Hingga akhirnya Alloh meutafatlan sang nabi. Allah

talu membangunlan budak hitam tersebut dwi fi&trnya

. sesudah itu"
Rasutultah SAW talu bersabda, "Budak ituluh orang;Wng

pertama koti nrosukkc datam fitga."576

Hanya saja, mereka dalam khabar ini menyebut Muhammad bin

I(a'ab dari Nabi, batrwa mereka beriman kepada nabi mereka dan

mengeltrarkannya dari sumu, sehingga tidak cocok mereka yang

dimalrsud dengan firman-Nya, ,!j ;*1i "Penduduk.Rass," karena

Allah telah mengabarkan bahwa Dia menghancurkan .l) {4
"Penduduk.Rass, " sehancur-hancurnya, kecuali mereka dihancurkan

lantaran perbuatan-perbuatan mereka sesudah ryafatnya nabi yang

mereka keluarkan dari sumur itu, dan sesudalt mereka beriman

kepadanya. Jadi, hat itu ada benarnya. Allah berfirman, 4l1s'6.W;
L{ "D* banyak !a4t) gercrasi'gerurasi di antma lcaum-kaum

575 Dahm manuslcrip t€rtera: dzahaba (pergt). Namun, yang lebih tepat adalah yang

kami scbutkart dari naskah lain.
576 Ibnu Katsir dala6 tafsirnya (10/307-308) dan Asy-Syaukani dalam Fath Al

Qadir$178).
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tersebtrt," 5nakni banyak umat-umat lainnya yang I(ami binasakan di

antara umat{rmat selain yang IGmi sebutkan ini. Sebagaimana dalam

riwayatberikut:

2&77. Al Hasan bin Syabib menceritakan kepada kami, ia berl<ate

Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada l<ami dari Ja'far bin

Ali bin Abu Rafi (naula Rasulullah SAUD, ia berkata, re2{h

l'nggal di tvtadinab, dan pamanku yang termasuk

mernfatwakan bahwa satu qunrn adalah tujuh puluh tahun."

Pamannya Lrbaidutlah bin Abu Rafi, adalah selaetaris Ali
f,r1.,577

2il78. Amru bin AMul I{amid menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj,

dari Al Hakam, dari lbrahi& ia berkata, "Satl qwun adalatl

ernpat puluh tohun.'57t

Firman-Nya, "JS$i TW% "Don Kami iadilran'bag
mas_ing-masing mereka perwnpamcan." Setiap umat yang telah IGmi

binahkan, yangrKami t-gbltk t kepada katian atau pun yang tidak

Kami seUu*an ffii 7 W "Dan lfumi iadike, bagr mereka

perum1)amaon," telah Kami buatkan bagi mereka perumpamaan-

perumpamaan. IGmi peringatkan dengan huiiatrhuiiah Karni,

serta IGmi kemtrkakan alasan kepada mereka dengan pengajaran-

pengajaran serta nasihat-nasihat. Jadi, Kami tidak mernbinasakan satu

umat pun kecuali sesudatr menyampaikan alasan kepada mereka

Penjelasan !€mi sesuai dengan penjetasan para atrli takrn'il yang

menyebutkan riwayat-riwayat beriht ini:

Di antzna orang yang mengatakan bahwa sa$ qurun ittr 70 tahu adalatt

Qatadah, sebagaimana disebtrtkan oleh Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya
(312695) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'oti Al Qur'an(42t).
Ibnu Abu Hatim dalam ta8irn),a (8D697).
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2&79. Al Hasan menc€ritakan kqada lomi, ia bertata: Abdurrazzaq

mengabarkan kppada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

firman Allab -Jt:lii 7W% "Dan l{ami jadikan bagi

masing-masing mereka " ia berkat4 "Masing-
masing telah Allah kemtrkakan alasan kepadanya, kemudian

Diabalas dendam nn57e

Firman-Nya, WtjSSUt "Dant rmasing-mosing mereka itu

benar-b enor te I ah l{oni binas akan dengan s ehorcur-horctrnya. "
- Setiap mereka yang telah Karni sebutkan keadaannya kepada

kalian, telah Kami musnahkan. Kami hancurkan mereka dengan adzab

sehancur-hancurnya" dan Kami binasakan mereka seltrnrhnya.

Seperti inilah tatc\ ril para ahli takwil mengenai ayat ini. Mereka

yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

2il80. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: t+bdnmazzaq

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar menga[arkan

kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, GiJSUt
* "Dan masing-masing mereka itu benq benq telah

I{omi binasaknt dengan selananr-luncwnya"" ia berkata,
*Maksudnya adalab Allah memusnahkan semua dengan adzab

semusnah-musnabnya.'s8o

26/.8l. Abu Kuraib menceritakan kepada kard, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kami dari Aqr'ats,_ dari Ja'far,

daxi Sa'id bin Jubair, tentang ayagd$Gji{,Ut "o*,
tnasing-mosing mereka itu benor beno telah l{onti binosakan

Abdurrazzak dalam taftimya (4455), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8D697), dan As-Suyrthi dzlamAd-Dun Al Mantsw (6D59).
Abdurrazzak dalam taftirnya (21455) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya
(8D6e7).
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deingan s ehancur -lnttcurnya, " ia berkata, "Maksudnya adalah

pemusnatran dengan pancaran air."58l'

2@82. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakq ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang aya\ .SUr
t#$3 "Dan masing-masing mereka itu beno bens telah

Itotni binasakon dengan seh,anctr-lwtta't7rya," ia berkata,

"Makzudnya adalatr dengan ad",ab."Sa

ooo

4o+tru)'971118{}A-,r$$ty'.vi',;n;
@63'68;.{i3,u:5.

nDutsesnngguhny a nta;r,el16 (knmr mlsryrilc tvtat]cah) telah

rlelalui sebuah negsri (Sodont) yffirg (dtiu) dilwiorrti dqg6t
lrilurytrrgseielehielelurya(lwiorrDrar,u).Nlafu dporl'|nh

nrrrel<t ddak muryalisil<m nmaiwt ia/.; bahlcm ddaloh

nrrrel<oitufiAaknmslwra4la{ral<ffrl<ehangfllitan."
(Qs. Al Furqaan l25lz 4Ol

rakvvil firrnan Allah:'$ZAVE ;;;i-$igl,6 $1 ^$
@ f;f <,;J-{ |3U lfr \4't1 ti'rH) @an sesungguhnva

mereka [kaum rutsyrik MakleahJ telah melalui sebuah negeri

[sodomJ yang ldulul dihuiani dengan huian yang seielelc-ieleknya

lhujoa batuJ. Maka apakah rtercka tidah menyaksikan runtuhan

itu; bahkun adhtah mereka itu tidak nungharapkan akan

kebangkitan)

58r lbnu Athiyah dalam Al Muharro Al Waiiz @Dll).
stz Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (5D697).

SwahNFwqaort



TdsirAfr,Xl,urtrli.

Malaudnya adalalL sesungguhnya mereka yang menjadikan Al

Qur'an sebagai sesuattr yang tidak diacuhkan, telah mendatangi

perkampungan yang telah dihujani Allalt dengan hujan buruk, yaitu

kamprurg Sodom, perkarnpungan kaum Luth. Hujan buruk yaitu batu

yang Allah timpakan atas mereka sehingga .mereka binasa

Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

2983. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari [bnu Juaij, tentang aya! -rii;;;i561';n;
',;1i';; ;$ " Dan sesungglthrrya mereka (kaum musyrik

Me*ah) telah melalui sebuah negeri (Sodom) yang (dulu)

dihujani dengan lrujan yang sejelek-ielebrya (hujan batu)," ia

berkata, "Hijarah adalab perkampungan kaum Luth, disebut

juga dengan' Sodom. Ibnu Abbas berkata, 'Lima
perkampungan, AUah binasakan empa! dan tersisa satq yaitu

Sa'ar. Sa'ar tidak dibinasakan karena penduduknya-tidak

mgngerjakan perbuatan nista, sementara penduduk Sodom

menga$mg-agungkannya, yaitu perkampungan tempat tinggal

Lutb dari sana dia dirtns. Ibrahim AS pernah berteriak

menasihati mereka, 'Hai Sodonr" ingatlah" satu hari bagi kalian

dari Allah. Aktr melarang kalian agar kalian tidak tertimpa

hukuman Allah'. Mereka beranggapan Luth adalatr anak

saudara Ibrahim AS'.'ss

Finnan-Nya ,\4iti3rHl'P "*ato apakah mereka tidak

menyaksikort rurtultan itu. "

tvtatsudnya adalab bukankah orang-orang musyrik yang telah

mendatangi gan yang dihujani dengan hujan bunrk itu
melihat perkamprmgan tersebut berikut yang menimpanya dari adzab

Allab disebabkan penduduknya mendustakan rasul-rasul? Oleh karena

s83 Al Baghawi ddam Ma'alim At-Tarzil (41239) dengan tanpa sanad.
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itu, hendaklah mereka mengambil pengajaran dan peringatan, lalu

bertobat dari kekafiran mereka dan pendustaan mereka terhadap

Mubammad SAW!

Firman-Nya, {#6fr{'6C-d "Bal*oil adalah nereka itu

fidak menghoqkan akan kebangHtwt "

Maksudnya adalah, sebenamya mereka tidak menduStakan

Muhammad t€rkait yang dibawanya kepada mereka dari sisi Allah,

karena mereka belurn melihat apa yang telah menimpa perkampungan

yang telah disebutlen. Melainkan mereka mendustakannya karena

mereka adalah kaum yang tidak takut kebangkitan sesudah mati.

Makstrdnya mereka tidak meyakini siksa dan pahala serta tidak percaya

terjadinya kiamat. Hal itulah yang mengffiangi mereka dari berbuat

tafr.kepabAllah.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talm'il yang

menyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

z(/lf#- Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lomi, ia berkata: tlajjaj mencer.itakan

kepadah dari Ibnu Juraij, tentang aya\:5l({-:Hgt4-g
l3 Ai;-{ 'C'U."BaIrkan adalah mereka itu tidak

menghoapkan akan kebangkitan" ia berkata, "Maksudnya

adalah kebangkitan. "5 
s

ooo

.lir.,ti;r<;."iir::tlW$y<ji;!;-oLJ$W
oDut 

4retbila ms7iel<a melihfrr/,,u (lvnnm), wrela
hrary alah mer,liadil<mww xbagai eielcm (dmg6r

5t lbnu Abu I{atim dalam tafsirnya (5D698) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalart
Ma'oi Al Qu'ot(SDB).
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mengdal<orJ),'htiltah onrrrglrya ymrg dhtus Nlah sebogai

ras:u/'?' (Qs. Al Furqaan 12512 4Ll

Taknit finman Allah: "$i6fi tl$t4i+3;-oy$t'i'y
@ frZ'.iri <3. @an opabita mereka nulihatmu lMuharunadl,
mercka hanyalah nuniodikanmu sebagai eielcon [dengan

mengotakanJ, ulnihah orungnya yarrg diutns Allah sebagai

Rasul?')

Allah SWT Mrman kepada Nabi Muhammad SAW, "Apabila

orang-orang musyrik 
-yang 

telah Alu ceritakan cerita mereka--

melihatnn, W $t 4ii#; i\ "Mereka lurryalah menjadiknmu

sebagai ejekan," Mereka bmya mer{adikanmu sebagai batran olokan

dengan berkat4 ,itf <:; 4r 6fi "Inikah orangnya yang diutw

Attah?'. kQada kita {lr:, 'nrcttt?" di antara sedemikian banyak

makhluk-malfiluk-Nya?

coo 1'-

.a;;)W65;J'{5U4:'.1;W'451
@>^ritAia$J6;;-<r,,'r;3c.

"sesnnguhny a lqqfulah io rrrrty esotril<m l,itf, df,ri
sembalwr- samfuhfit hdta seandairry a kiu ddak sabar

lnmyenrbah)rlyo.oDortnrrrekr-kr:lakakmmengetalwiili
saat nrqel<a melilw ailzab, siaha ym.g Pah"S sesat ialrritrryo.

(Qr. Al Furyaan l25lz 42)

Ta.trwil firman Alhh: 6tJ:15|l=;#f ij3'$'ibot
ry i#'; it3Jn i,i <'b i'fr 4rFtW (s es un gg uhnya



hottpbloh ia menyesatkan kita dori sembahan-sembahan kita,
seandainya kita tidak sabar [menyembahJnya Dan mereka kelak
akan mengdahai di saat mcreka melihat adztb, sbpa yang patkg
sesatjalonnya)

Allah SWT menceritakan datam firman-Nya telrtang orang-
omng musyrik yang mengolok-olok RasulullalL "Mereka berkata jika
mereka melihatnya, 'Orang ini hampir saja menyesatkan kita dari
tuhan-tuhan yang kita senrbalq lalu menghalangi kita dari
me,nyembabnya kalau kita tidak sabar tetap menyembahnya'."

itSffiiti-4 "Saat mereka melilnt adzab,'Allah Uernrman,
"Kelak akan jelas b4gi mereka ketika mereka melihat adzab Allah telah

\ryry mereka karena penyembahan mereka akan berhata itu." 'r;

ry.l"rl "Siapa yang paling sesat jalan-Nya," kau atau mereka?

Peeielasan kami sesuai- dengan penjelasan para ahli takwil
mengenai ayat WlSiJJ:*j "seandairgn kito tidok sabu
(meryembah)ryn" Mereka yang berpendapat dernikian diantaranya
yaitu:

2U85. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lorni, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku tu D"Y ll*ij, tentang aya! i; (AitL tt
W 6i;'J -{5 Cll:. "sesrmgguhnya hanpirtah ia
menltesatkon kita dfri sembahwt-sembahon kita, seotdailrya
Hta tidok sabm (menyembah)rrya," ia berkata, "Maksudnya
adalalt kita tetap teguh menyembahnya-st5

ooo

Al Baidhawi dalam tafsirnya (4/219), Abu As-Su,ud dalam taftirnya (6D20)
dan Al-Ahrsi dalam Ruh Al Ma'ani (19D2).

$rahAlFurqaarr
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+:uir@ s -,H 15; aK "i6u;,i#\33 iq6
g;t,fi'o;f*v$1liLzjrt5<,;.:;;iA16

@w
"Tuangfuailahkepad&utantmrgotmtgyolrrgtnmiadil<m

lwwa nfrfsurryd sebagai atwvrya lr/.al<o apal<ahl<anuu dopat
rneniadi prclihara taxvya? Atau apdl<ahl<mw rrmgya

b ahw a lceb my alcm nrrr: ela iat rnendengar dmt metnahffni.
Melrelca itu ddak lrrirr }rrlvy alah seputi bhraang temah

ball<fil mrl.":elca lctilh sesat ialarmya (dffi bhunrry @nwk
itl,t).o (Qs. Al Furqaan l25k 43.441

TstMiI fiman Attah: +.FiK:JfSA;,r',.!iiSt rl
;^;|,5:#xStiifob-5.,;:;iiU:6#'@W
@ S4,1rr*"gh"rrbh kepodatcu tentang orang yang nuniidikan
hawa nafsunya sebagaituhannyo. Maka apahah hamu daPat neniodi
pemelihara otasnya? Atau apohah kamu mengira bahwa kebanyahon

mereka itu nundengar otau mcmahami Mereha itu tidah hin
hanyalah seperti bhatang teraak, bahkan merefu lcbih sesal

jalannyo [dari binotang tcrnah itu)

{;6 "Terangkanlah kepadoht," hai Muharirmad ,:^iTLGr ri
"Tentang orang yang menjodikon sebagai tulunnya, " hawa nafsu yang

menguasainy4 dan hal tersebut karena oralrg musyrik itu ada yang

menyembah batu. Jika ia melihat yang lebih bagus darinya ia pasti

meninggalkannya dan menjadikan yang lain tadi sebagai

sesembahannya. Jadi, sesembatran dan tuhannya adalah apa yang ia

anggap bagustagi -dfuinya 
Oleh karena itu, AUah berfirman, 6q6*A Xy'"K "j6';;,:^#Lffi " T er angkant ah tre padatu t e nt an s

Gd;:l
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orong yang meniadikan hav,a mfsurrya sebagai Tuhormya. Maka

Wkohkamu dapat meniadi pemelih'ara atasrqn?"

Apakah kau +ai Mtrhaurmad- menjadi pemelihara orang ini

terkait perbuatan-perbuatannya kendati begtu besar kebodotrannya? f
,):i "Atou apakah kamu mengira,' Hai Mubammad bahwa

kebanyalran orang-orang musyrik itu r,j4 " Mendengu"' apa yang

dibacakan kepada merekao latu -.*t sadar. '6ir:15 "Atau

memahqni," apabyyg-mereka lihat berupa huiiah-hujjatr AllalU lalu

mereka paham? 'F*Vllil"Mereka itu tidak lairy hatryalah seperti

binototg ternak " y*g tidak me,rnikirkan perkataan yang ditujulen

kepadanya, bahkan mereka lebih sesat jalannya daripada binatang-

binatang temalq khrena binatang-biir*g ternak itu patutr kepada

penggembalanya dan tunduk kepada pemilik-pemiliknya. Sedangkan

orang-orallg kafir itu tidak mau taat kepada Tuhan mereka dan tidak

mensyukuri nikmat Tuhan atas me,reka Battkan mereka

me,nginglarinya dan menentang Tuhan yang telah menciptakan mereka

ccc

"Al 
&:*:) K;:" l;ta',ti it$il 6 4J & ; it
@Ut2iuggili@tq;#

" AN<ah l<anrnl fidak n.rrrrrper:lfiikrrr- (Wwiptaui
Tuhmvrru, bogaimana Dio men.mtiorrrglicrr (dffir

nemm*tl<m)bayarrs.bdyang;ilmtlalaniliammghendaki
ni:r;aryo Dia mmiadil<m tctap bcyffig'bcytrJg it14 ketnudimt

I<orrrri iadil<ar. matahari sebogai petlun,liuk dasbcyutg'
bcyorrtgiat,lcrlirurdimtKantiln,enft rikbcyffi g.bayortgiat

l<erydal<emidengmtaril<rrrJyarrrgperlaharrt'la)lrffir.'
(Qs. Al Furqaan 12572 45.451



Taf:tuAtt.Xffid?/i

ratrwir fi rman +tt?ht^Ky, lii3 *1 *W*! a, ;lt ; {,f
U-tSiLX{^gi 3@fur )i, 

":,51 
6-*7rep"l*on *o,r*

tidak memperhatilun [penciptaanJ Tuhantrut, bagaimma Dia
memanjanglcan [dan menundekkanJ bayang-bayang; dan kalau dia
nenghendaki niscqa Dia nunjadikan tetap boyang-bayang itu,
kenudian Kami iodihan motahari sebagai petw{uk atas bayang-
bqyarrg itu, kenudian Kon i ruenarik bayang-bayang itu hepada
Kan i dengan tarikan yang perlahan-lahan)

Allah SWT berfirman: ; iI "A2nkah konu tidak
memperhatikan,- hai Muharrmad '{ ,K "bagaimana Dia
memorjangkan," yakni Tuhanmu 'J$fl "Boyong-bayang," yaitu yang
'b€rada di antara terbitrya frjar sampai terbitnya matabari.

Peqielasan kami sesuai dengan perfelasan para ahli talflril.
'Me,reka yang berpendapat deinikian diantaranya yaihr:

2il86. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: AMullah menceritakan
kepada kami, ia berkata: Muawiyatr me,nceritakan keddaku
dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, 4J Jtj'lt'jI$'{, S! ".eptot kamu tidak memperlwtikan (penciptaan)

Tulanmu, bagaimaru Dia memanjangkan (dan meme***an)
bayang-bryang," ia berkata, 'Maksudnya adalah yang berada

di antaraterbitnya fajar sampai terbitnya -atahari."586

2&87. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakra ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku" ia berkata: pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

$na{aku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang finnan Allall'iJ$'i 6+,ltj {,t "Apakah kamu fidak memperhatitran
(penciptaan) Tuhanmu, bagaimana Dia memanjangkan (dan
mernendelrkan) bayang-bayang," ia berkata,'.Maksudnya

't6 Ibnu Abu Hatim dalam taftinrya (Sl2Ol7) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Mo'ani Al Qtr'm (5/30).
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adalah jarak waktu antara shalat Subuh sampai tertit
66"5uri.:r587

26488. Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata: Ya'qub

me,nceritakan kepada karli dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair,

tentans firman Allah, 6:" AA'"6 i;W3r S!"f" & j'{
"Apakah kamu tidak memperhatikmr (penciptaot) Tuhanmu,

bagaimou Dia memaniangkan (dan memendel*on) bayang-

bayang dan kalau Dia menghendaW niscrya Dia meniadikan

tetap bayotg-bayang itu," ia berkatar "lvlaksudnya adalah'

yang berada di antara terbitnya fajar sampai terbitrya
qatahari.'r58t

2il89" Muharnmad bin Abdullah bin Bazi' menceritakan kepada

lomi, ia berkata: Abu Muhshan menceritakan k€pada karli
dari Hnshain, dari Abu Malik, tentang ayq ," ufEAgit
'Jfirfl i' "Apakah kamu fidak memperlatikott (Wrrcrpt""rr)

- Tuhawnu, bagaimana Diamemaniangkmt (dotmenundefi;kon)

"' bayong-bayang," ia berkata, "Maksudnya adalah yang berada

di antara terbitnya fajar sampai terbitnya matahari."S8e

2il90. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakg, ia. berkata:

Abu Ashim menceritakan'kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, AI Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada lod,. ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abu

Najdu dari Mujatrid, tentang firman Allab 'l$fi 11 3{
"Bagaintana Dia memaniangkon (dan memendekkan) bayang-

Al Butfiari dalem Tafsir Al Qur'an, bab: Tafsir Surah Al Furqaan' dari Ibnu

Abbas, As-suyuthi dalam Ad-Dtrr Al Mtxsur (6D59), dan Al-Alusi dalam

RahAl Ma'oti(19126).
Abu Ja'far An-Nuhtras dalam Ma'ani Al Qt'an (5/30) dan Ibnu Abu Hatim

dalqmtaeirnya $n70D.
Ib,nu Abu Hatim dalam tafsimya (ED70l).

5tt

5t9
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bayang," ia berkata, "Makzudnya adalah bayang-bayang

Subutr sebelun terbit matahari."5eo

26491. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat"'$,f;la

berkata, "Malsudnya adalah bayang-bayang Subuh."sel

2&g2. ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kegad{5u {3f Ibnu JMi,
dari Ilaimalu tentang finnan Allah, 'Jll-r'1:f,6 

+ Jt'} {
"Apakah kamu tidak memperhatikan (penciptaotr) Tulunmu,

bagaimana Dia memar{angkan (dan memendekkon) bayang'

bcyong," ia berkata 'Maksrdnya adalah jarak waktu antara

terbit fajar sampai terbit m4tahari."5P

26493. Diceritakan kepadalor dari Al Husain, ia berkata: Alu
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

. kami, ia berkata: AIru mendengar Adh-Dhahhak -berkata
tentang firman Allah, '$rfr:i1'1{"b 6l; { "Apakai kanu

tidok memperlwtikan (pencqun) Tuhanmu, bagaimana Dia

memanjangkan (dm memendek*on) bryang-bryang," ia

berkat4 "Maksudnya adalalt sejak shalat Subuh sampai terbit

matatrari."593

Firman-Nya, KYl;tt3;6i; "Dan kalau Dia menghendaki

niscaya Dia mmjadikan tetap balnng-bayang itu."

5e0 Mujatrid dalam a8irnya Q1453).ser uu3auia dahm taftirnya Q1453) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani Al
Qur'an (540).to Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D701), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani

. Al Qar'm (540), dan Mujahid datam tafsirnya Q1453) de'ngan redaksi yang

sama.
se} Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnfa (8D701), Abu Ja'far An-Nuhhas dal3lln Ma'ani

Al Qtn'ot (5/30), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (13R7).



Uafsuanl'a "dalalL jika Dia menghendaki, tentu Dia bisa

menjadikannya tetry tidak lenyap, memanjang tidak tertutup oleh

matahari dan tidak berkurang.

Penjelamn kami sesuai dengan penjelasan para ahli talovil yang

menyebutkan riwayat-riwayat berilart ini:

2&94. Ali me,nceritakan kepadaku" ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

memceritakan kppadalar dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, &:[,{J;lii; "Dan kalau Dia menghendaki

niscaln Dia nenjodikan tetap bayang-bayang itu," ilberkatA
"Idakstdn5ra adalah tetap."q

2&95. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

me,nc€ritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkar Al l{asan menceritakan kepada lorni, ia berkata:
'..* Waraqa menceritakan kepada l€mi, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlq dri Mujahid, tentang firman Allah, 6:":la',6i;
"D@, kola. Dia menghendaki niscaya Dia menjadikan tetap

bayory-baryg itu," ia berl@ta, "Maksudnya adalah, tidak
diterpa mat"heti dan tidak le,lryap."5e5

2il96. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritalon kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kgpadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat"':lii;
& ff;S uDon kalau Dia menghendoki nisccya Dia

Ibnu Abu llatim dalam tafsimya (8D702) dengan sanad-ny4 Abu Ja'far An-
Nuhhas dzln lila'ori Al Qu'an (5/31), serta Al Baghawi dalam Ma'alim At-
Taruil (4t?A0)rysoud.
Mujahid dalm ta8irnya (hal. 505), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D702),
dan As-SrryrIhi ila.lmAd-Durr Al Mantsw (6D62).

SlrahAlFraqoor
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menj dikon tetap baryry-b cyang itu, " ia berkafi4'Maksrdnya

adalab tidak lenyap."s%

2&97. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T,aid &*orta
tentang firman Allah 6:"1;tA',6it "Dan kalau Dia

menghendaki niscqya Da menjadikan tetap bayang-bryang

itu," iaberkata, "Tetap, tidak lenyap."5e7

$J; ,#"2A1 $;'3 "Kemudian kni iadikon matalroi
sebagai petunjuk atas bryang-bayang ira " Kemudian Kami tunjul*an
kepada karrru +ai manusir dengan datangnya matahari

menggantikannya pada saat terbitry4 bahwa ia (bayang-bayang) adalah

salah satu ciptaan Tuhanrnu; Dia menjadikannya ada jika Dia mau dan

menjadikannya tiada jika Dia menghendaki.

Huruf ha dalan kalimat ,rit t -Uuli kepada jltrtayang-
bayang". Malaranya yaitq kemidian Kami menjadikan gatatrari

sebagai pefimjuk atas bayang-bayang itr.r.

Ada yang berpendapat batrwa *ut"t"ri atas bayang-bayang itu

adalalt sekiranya tidak ada matahari yang menggantikan tempatny4

tidak akan diketahui bahwa ia (bayang-bayang) adalah sesuatu, sebab

segala sesuafu hanya diketatrui dengan lawan-lawanya, seperti rasa

rnanis, diketahui dengan rasa asam, dan yang dingin diketahui dengan

yang panas, setrta sebagainya

Penjelasan lcami sesuai dengan penjelasan para ahli talorvil yang

menyebutkan riwayat-riwalrat berilnrt ini:

2ilg8. Ali kepadaku,

menceritakan kepada karni,

berkda: Abu Shalih

berkata: Muawiyatr

Al Baghawi dalu Ma'alim At-Taruil (4D40) deirgan tatpa sanad, serta Ibnu
Katsir dalam ta&imya (l0Al0).
Ibid

la
ta
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menceritakan kepadaktr dri Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab U; rg ;.31 W;'13 " Krr*dio, I(wni i adikan

rutalroi sebagai petw{uk atas balnng-bayang itu," ia
be*ata, "Maksudnya adalah terbitnya matahari."Set

2&99. Mgbammad bin Amru meoceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakm kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kemi, AI Harits me,lrceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kqada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentang aya; # ,{r":.31 6;'3
"Kemudian Knmi idifui matahoi sebagai petmiuk dtas

baltmg-bayang itu," ia berkat4 "Ia (matahari)

me,tgelilinginya'5s

26500. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Hqsein

menceritakan kepada l(ami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

- kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 dengan riwayat yang

sallra

26501. Ytmus menceritakan kepadakg, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada -hr ia berkata: Ibnu Z'ard }r3r\<ata

jadikan matahoi sebagai Wtuniuk atas bayang'boyang itu,"

ia berkata "Ia (matahari) mengelua-rkan bayang-bayang

tersebut, kemudian pergi dengannya.'ff
,

Firman-Nya, G:l2iLif^f-li'3 " Kemudian Komi y?**
bayory-balnng itu kcpada koni dengm ttikan yang perlahan-laftan "

Ibnu Abu Hatim dalam taftimya (8D702).
Mgjahid dalam tafsirnya (hal. 505) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya

(8D702).
Ibnu Abu Hatim dalam ta$irq,a (8D703).

593
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Uarcuanya adslab kemudim Kmi meonik p€fimiuk dari'

matahari atas bafiang-bayang terscbut k€pada Kami dengan tarikan

perlalan )rang c€,pat melalui boyang'ba1'ang yang dengmnya IGmi

mendatmgkan walcu simg.
' 

Penjetasm kami sesuai dengnn penjelasan para ahli takn'i,l ymg

me,nyebutkan riwayat-riwayat berihrt ini:

265V2. Mghammad bin Amru menceritalon kepadakr+ ia berkata

Abu Ashim me,lrceritakan kepada l@mi, ia berlcda: Isa

me,nceritakan kepada knmi, Al llarits menceritakan kepadaku,

ia berkaf,a: Al llasm menceritakanr kepada kmi, ia bertata:

Waraqa menceritakan kepada kgni, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentmg firman Allah, li3t4t'#3
Sr-j-"Kemdiot Koti metwik fuyotg'baw.S itu kcryda

kerri dengm toikm yotg perlalwrlalwt"" ia b€rkata,

'Tvfaksudnya adalab rnatalrari mengelilingi bayang-

bayang.trl

Ada yang UerpcnAryat bahwa huntf ha pada lafazh ef ir,al p
kembali kepada.;gtr 'taymg-ba1ang", dan nrakna tatimmya -tqiuai,
ke,mrdim Kami meoarik bayang-bayang itu kepada Kmi sesudah

teiteomn)ra m&hari, kar€oa jika maahri t€lah t€rb€nam, leryaplah

bayang-ba1'ang )l4g memanjmg t€rs€5.4 dan i6lah urakhl

peor*mya
Pra ahli talsilil befteda Peodapd t€Nlhg makne laferz&. (Fl

Sebagian UerpemaryA hhwa rnaknrn)ra adalah W, *@.
Mercka y-s b.rpr{apa $rhr" q$r*r, Yaitu:

26503. Ali menceritakm kepadaht ia bertata. Abu Shalih

menceritakan k€eada lomi, ia berl<da Muawiyah

60r Mujrhid dalm ta$irqE (hrt 505) dan Ihu Abu H*im dalm taftirnya

Qrn08).
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menc€dtakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab, !6lii UL'{-:Ii '3 "Kemttdian l(ami
, menryik bayang-bayang itu l@pada lwmi dengan toikan yng

perlahan-lalan," ia berkata, "Ivlaksudnya adalah dengan

cepaL'ffi

Para atrli talo ril lainnya b€rp€ndapat bahwa maknanf adalah

tadkan yang meredup. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya

yaitu:

265M. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrabman me,nceritakan kepada lomi, ia b€rkata: Sufian

menceritakan kepada l<ami dari Abdul Aaz bin Rafi, dari

Mujahi4 tentang ayat, 6;-lfrfSy'^f-;:i 3 "Kemttdiatr

Ifuiri menqik bayang-baymg itu kcpdo kami dengm toikan

Wrg perlalun-lahon" ia b€rkat4 'Makzudnya adalah

perlahan-lahan.'603

26505; Al Qasim menceritakan kepada lorni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berlrata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat" $.;-lIfi "Drng*,

toikon' yng perl ahanJalan " ia berkata, "lvlaksudnya adalah,

perlatran-lahan." Jarak antara matahari dan bayang-bayang

s€eerti benang. 3 Jr mengilari wazan Jitl dari kata ,{t,
yang dalam percakapan omng Arab adnya mudah,

gampang."9

Ibnu Abu Hdim dalam taBirnya $n70B) dan Al Manmdi dalam An'Nahd wa

AlUwrQlrT4).
Mujahid dalam t rainrya @al. 505), Abu Ja'far An-Nubhas drJam Ma'ani Al
Qu'ot (5Bl), dan Ibnu Abu Hatim dalam aftimya (8D703).

Kami tidak menemukannya dengan redaksi s€eerti ini di antara referensi-

refermsi yang ada pada kami. Ia menyebutkannya hingga faa Sl gada atso
yang lalu dari Mujatrid.

&t
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Jika demikian, maka makna kalimat mengaratr kepada khabar
yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Mujatri{ l<ar€Nra mudahnya

menarik bayang-bayang t€rsehfr bisa jadi dgngan cepat, nalnun bisa
jadi dengan perlahm-tahn

Ada yang b€rpendqd bahwa dilcatakan G€;iU9;;;3
"Kemudian lfurri menoik balmg-bnyang itu kepdo kmni dengan

toikan yang perlahoilaha" lcarena bayang-bayang itu sesudah

terbenamnya mafiahari, tidak lenyap sekaligus dan gelap tidak datang

sekaligus, melainkan baymg-bayang tersebut ditarik secara yang

perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, dan setiap satu bagian

darinya diiringi dengan satubagian dari kegelapan.

ceo

$;ilqti ;ff:6l l$tj 6q Stri &lt+ "$ry:
"Dkilah yarrrg rnreniaililorrr zmaimlrr rnralnnl (nba3fil

Nlsiab ilm dih$ lrrlfiik isttrahat, d6l Au menjadilcnn
siang untukhryumfuusrrlw" (Qs. Al Furqaan l25l: 471

rarcyil nrmal A[ah: @i$vv,q,fri & jZ, 
"fiui@ 6if Jqt jgr@tutah y""F menjadikan untukmu matam

[sebagaiJ palcoiur, fun tidur wfiuk istbahat, dan Dia nenjadikan
siang untuk bangun berusoha)

Maksudnya adalalu Yang memaqiangkan bayang-bayang,

kemudian menjadikan matahari sebagai petu4iuk atasnya. Dialah yang

menjadikan malam untukmuiai manusir sebagai pakaian.

Allah swT mengafiakan Eg lfi # l+ "Diatah yans
menjadikan untubnu ,nalen (sebagai) pakaian," karena Atlatl
menjadikannya (malaur) sebagai benteng tempat mereka berkumpul dan

,i

1
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bendiam. Jadi, ia menjadi penutup diri, sebagaimana mereka menutup

tubuh dengan palcaian yang mereka kenakan.

Firman-Nya , (Vi9l3 "Don tifur mtuk istiratnt. "

fvfarcuanya adalab Dia menjadikan bagi karru tidrn sebagai

isdrahat tmtuk mengistirahatkan hrbuhmu dan menenangkan fisilsru. l

Firman-Nya i;f;Lllf'Jfi "Don Dia meniadikor siotg
mt*borym berttsoho-"

fr{arcuOnya adalab Dia menjadikan siang sebagai kebangkitan

dan kehidrryan ii13' berasal dari perkataan mer€ka ',>33 ;S 'lnayat I

telah bangkif'. Sebagaimana perkataan Al A'sya berikut ini:

,p6r.*i *u ftLl-iu, Si a;
"sehingga or@rg-orang berkata kneno qpo Wrg mereka lihat.

Alangkah oetryn ada orangyang fldar, moti botlgfit kcmbali.'ns

-. Diantaranya adalah firman Allab g6$i*{;Gy6K#{J
ufun mereka fiuga) tidak fuasa memdikm1 menghtdupkan dm tidak

@la) rumbangkitkut" (Qs.Al Furqaan [25]:3)

Mujahid pernah berkata mengenai talorilnya dalam riwayat

berikut ini:

@s Ini adalah satu bait qasidah panjan& saat ia meiryindir Alqamah bin llatsah dan

memuji Amir bin At-Thufril. Pada bagian pangphya ia berlcata:

sv i1ysittt'tesu. ,ifiif P Vafilc
,r,rs'1r?in76 )f ,)l/w€i

" Kau suli, men*ima pembwruhot yotg doalnya ,

lenyap si*sia; ulory beruibah menjadi bdu'botttut,
twtrpukm malcowt berubah menj adi tatiah,

lalu mengalir ke dasar lembahyotgretdah"
Lihat A&Diw or (hal. 93 ).

I
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26506. Muhammad bin Amru menc€ritakan kepadakq ia be,l&ata:

Abu Ashim menc€dtakan kepada kmi, ia berkata: Isa

menceritakan ke,padaku, Al Harits menceritakan kcpada\u, ia

be*ata: Al Ilasan menceritakan kcpada kami, ia berlrata:

waraqa me,lrceritakm keeada kauri, s€muanya dari Ibnu Abu

Najrlu dad Muiahi4 t*t-g firman AllaL $;il$t "Siotg

mfi* bmgm bentsatu,"ia ber*&, 'Maksudq'a adalah

bertcbaran @mYatr
265W. Al Qasim mencrritakan kepada l@mi, ia berkaA: Al Hnsain

menceritakan kepada lemi, ia berkda: Ifuiiaj menceritakan

kqadaku dai Ibnu Jumid, dari Muiahi4 dengan riwal'at yang

sma."

Kami banya memilih pendryat yang kmi pilih mengenai ry
ayat tersebnt, lrarcna sesudahn),a diiringi d€ngm lafrzh 63ii\t3 "o*'
ti&r tottuk istirahd,' pada uraktu malm- Jika takruilnya seeerti

de,mikiar, maka deslaipsi tentang siang sebagai unaktu terbangtrn dan

bangkit dari tidur, pasti lebih tepA, sebab tidur adalah saudaranya mati'

Pendapat yang dikemukakan oteh Mujahid tidak jauh dari

kebenaran, karena Allah telah me,lrgabarkm bahwa Dia me'lrjadikan

siang sebagai penghidupm, dan itu mengaDamg .rtP. menyebar

gntgk mencari penghi&paL Akan te{api lafazh iil$t me,nrpakan

masldq dari kata ';tl,nak1dengan makna Dangkit dari kematim &g
tidrn, pasti lebih t€Pafi, sebagpimma riwayd yang'valid dari Rasulullah

sAw, bahwa beliau b€rtata jika tiba pagi hEi dan bangrm dad ti&r,
't#, 9b tittil ti 'rii 'ulfif 

,.rijt i 't:,Lt "Segata ptii bagi Allah yng telah

o Muiahid dalam ta3irnl'a (hal. 505) dengan r€daksi jl'*danlbnu Abu Hatim

dalim tafsimya (A2ZOC) aengp rcdaksi yang samdirpcrti redaksi Mujahid.

l



menghiArykon kami sesudah mematikan kani, dot kcpada-Nyalah
kani berbangkit.'fi7

ooo

iYisi'uGf*i#,gi.Ab.e$',g15c j6;
b_$6;1:ti5LL.,f ililvfr ,&*A=iii-@[g#

@{*?
oDfuil,oh yarltg mmiuplcan ffigln (retlogrtil pertfuwa l<abar

gerrtba del<fr sebelum kdatansm ralm*nya (lwim) ; ilrrlt
I<orrrri amirnlorr- d$ilarr$it afu ymg @ffi,bersih, q6l(ord
mendlnfupkoarJ ilmgan air iunegefi (tmah) ym:grtor;i, ilnl
ogar l<onlli memfui nrh:rurnr ilengm air itu sefudiffrbwr
itmimatdtlz/r-Korli,Unfrmg.bl,ra*rstErrwka*r^*r*i"

-..._yong b@uyak.' (Qs. Al Furqaan l25l: 48.491

Tal$,il firman Nlrh: I*#t &ai <;fr='r,r)i 36 -"5t ;;'a*q;6;1c1ar4,a4{r4r;&*',e$-@gpYyl:girrlis
@ fr* @iotth yang mentup*an angin [sebagaiJ pembawa
kabar genbira delcat sebelum kedatangut rahnot-Nya [hujanJ; dan
Kart turtmkan dari langit air yang amqt bersih, agar Kami
runghidupkan dengan air itu negeri ltanahl yang mati, dan agat
Kami memberi minum dengan ah itu sebagian besu dari m*hluk
Kami, binatang-binatang ternak dan manusia yong hanyah)

SrruhAIFzrqodn

ffi Al Bukhari dalam shahihnya (5953), Muslim dalaa shahihnya Q7l2), Ad-
Darimi dalam As-Sunan Q1377), Abu Daud dalu ls"sznaz (5049), Ibnu
Majah dalam ls,,Sunaz (3E80), dan Ahmad dalam rmrsnadnya @ngq.
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lvtarcuAnya edaleh, Allahlah yang mengidm ,nglr yang beniup

sebagai penyebar kehidrpan, dan hujan yang turun kepada hamba-

hamba-N,,a, WiV{$t'uCilL "Dan l(ami firuninn doi langit air

Wry @rrot bersih" I(ami trnrnkan pula dari awan yang Kami ciptakan

d€ngan angin dad atas kmu ittt, hai manusia, air yang srrci. -n 'r?fl
ti'JK'Ago Ksrrri ncngtdfupkot dengan air itu tugeri (tmah) y*tg
mdi," Allah berfirmm Ei:'rili "Negeri (tanah) yang mati,' dan bukan

berfirmm ki Ut*u matsuanya adalab supaya dengannya Kami

mengfuidrpkm t€mpat dan daerah yang mati. ,'r$Fr"Dsn agm Kani
memberi milrun " makhluk-makhluk lkmi. (.Crl "Binotang-birutang

tentah- dari ienis bindang-binatang temak. t*'d$t "Dan

nuatsiayorybuyah

Ivlaksud lafazh ;fUti adalah jamat< Lql * jamak 

""ut.,Laluhuruf tr.-rr'ya dijarlikm 
-sebagai 

ganti hunrf ,r*, p^d^ lafazh Otil.
I"frfr 3,1II btr; juga dijamakkan menjadi '*sl, sebagaimana i,gjt
dijemnldran inenjadi W..w

Jika dikmakan bahrva ;uf aaafan benfift jamalq dan b€Niluk

trmggaq,a adalah ,rJt maka {u juga merupakan pendapat yang adt

riwayatqra Te*ada;i hfaz.h 3r:.Jl dijamaklan menjadi r',uf *pu
tastdid pada huruf yn, da. seal€n-akan orang yang menjamakkannya

demikim hrruf ya yang terdapat di antra ain fi'l dan

huuf lo*nya. sebagaimma lafazh '!j?r, dijamakkan menjadi !r.,i

^lr;. 
Di mtra b.flt jryya yang be,nar tanpa tasydid adalah

pe*emoragArab, {f '*6.
ccc

o Dalm manuskfu tcrtcra: ]Cl :irrl-ir, namun yang benar adalah yang l6mi
cmmkm{4.innelcelr lain'
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6iL$terAUL{t tr;';$
'Danxsranguluryol<Nrritzlahrnrrenrqsilirl<mJtwiomituifr

' utttff(L rmalwsic suftya nrl':elo- nengorrtil Ndararir
@u*ryo); malskefuwor*m mfrJurria itu frAak runtl(enli

mglr{memi hrilsffi)." (Qs. Al Futqaan [25]: 50)

- rrkryil firman Altrh: $,$iAAatff'f+ffi'g;'{{t
Ot6;iLQ)oa saungguhnya Koni t*h nenpersilblbt hrliut tu
di antoa nousb sapqya mereka nungambil pelajorun ldafuya];
,rroho kcbaryfut nanusia ita tido* naa hecuoli nungfufuri
[nihut)

UatsUrya adalab sesungguhnr I(ami telah membagi-bagi air

-yang 
Kami trnrnkan ffi Loeq agar IGmi hidrrykan fugamya

tenah yang mati ini- di antara hmba-hamba tr(emi, $ryaya merelo

menginqn-ingat nikmat IGmi atas mercka dati mensyuhri kebaikan-

kebaikan IGmi kaada mereka 6iL$agGA ifi "lf,alco

kebanyakm mtatsia itu tidok mau kectoli nengingkoi (nilotd),"
dari-Ku das mereka dan kebaikan-kebaikan-Ku kepada mereka

Penjelasm knmi s6ssai de,ngan penjetasan para ahli hlrwil ymg

menyebrltan riwayat-riwayat berihrt ini:

26508. Iblru Abdul A'la menceritakan ks@a kmi, ia bertata
Mu'tmir bin Sulaiman menceritakm ke@a trrmi dri
ayah$.a, ia berkda: i{ku mpodengg AI llasan bin Ivfuslfrm

mmitakan kepada Thawus dari Sa'id bin Jubair, dri Ibnu

Abbas, ia berkata, "Tak ada satr tahun pun ]rang lebih bmyak

hujunya dari tatrun yang lai& akan tetapi Allah membagi-

bagiqra di antara rnakhluk-rnakhluk-Nya' Ia lalu membaca
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aya. 'fr g;ffi uDm, Ituti tetah

,rrenpei'gitirt*, fuim itu di antoa mamtsia.'ffi

26509. Ya'qub me,nceritakan kepadab ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, ia ber*ata:

AI Husain bin Muslim menceritakan kepada kanri dari Sa'id

binJubair, iaberlda: IbnuAbbasbeftd4 !"Tak ada sdutahrm
pun yang lebih bmyak hujannya dari tahun yang lain. Al<an

tetapi Dia (Allah) membagi-bagirya di antara penduduk

bumi." Ia kemudim membaca ay* W'i;iFr'G;';$ "Do,
senngulnla Kmri telah mempergilirkot kfian itu di arrtoa
,nousia flWrn mereko nengonbil pelojoan (doi
pdory2a1'sro

26510. Al Qasim mmerihkan k€pada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lolni, ia berkata: Haiiaj menceritatr<an

k€padaku dai Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman Allalt

fr.$;itrt -m, sestatg4turya l<ani telah memperfilirkor
' lruju itu di urtoa mwauia," ia berkda, "lvlaksrdnya adalah

hujan, Dia m€Nunrnkaonya di satr da€rah dan tidak
memnmkannya di daerah lai&" Ianjutrya "Oleh l<ar€ma itu,
Ilaimah b€d@, 'Kami mem@gi-baginya di antara mereka

supaya mereka mengambil lrlaj aran'.'6 I I

26511. Yrmus menceritakan ke,padakf ia berkata:

meNrgabarkan kepada kami, ia berkxa: Ibnu
tentans firmm Allab tl{f;ffi.:g;'iift "Do, senmsutmln
Kotti telah mempergilirkm lnfim itu di ontua mousia

IbnuAbu 114i6 delem aGimp(U2206).
Al Qurlhubi dah ta&ira1'a (13157),Ibnu Katsir dalm ta8irrya (l08l3), dan
As-Suyuthi dttarnn lflpsv Al ltlot*u (5rl).
Ib,nu Abu Hdim &lm ta$ftnya (4D13) dan As-Suyuthi dalam Ad-Drr Al
Moisur (6Ail), ia mcnukihya dari $maid dan Ibnu Al Mrmdzir, dari lb,nu
Jrnaij, dari Mujahid"

Ibnu Wahab

Taid brlilrarta

Q9

6r0

6lt
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supqn mereka mengambil pelajoan (doi padorya)," ia
berkat4 "Maksu&rya adalatr hujan, satu l<ali turun di sini dan

pada kali yang lain turun di 
"ana."6l2

26512. Sa'id bin Ar-Rabi fu-Razi menceritakan kepada kami, ia
, .: berkata: Su&an bin Uyainah menceritakan kepada l<ami dari

i..,, Yazid bin Abu Ziyad, ia mendengar Abu Juhaifah berkata:

Aku mendengar AMullah bin Mas'ud berkata, "Tak ada satu

tahun pun yang paling berhujan dari tahun yang lain melainkan

Allah merrbagi-baginya." AMullah kemudian membaca ayat
'frj&;,'ii$ "Don sesunggulmya ltumi telah mempergilirkan

hujan itu di antara mamtsio.'$r3

Firman-Nya: 6.3L {1 .s6f AUI& "Maka kcbanyakan

tnonuia itu tidak mau kecuali mengingkoi (nibut). " Seperti riwayat

berikut ini:

26513. Al Qasim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Al Husein

-._ menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ilcimab, tentang ayaL:L#ll'{X,

6iLSW6i "Maka kcbanyakon mamtsia itu tidak mou

kccruli mengingkoi (nibnat), " ia berkata, 'Maksndnya adatah

ucapan mereka tentang hujan.'fla

ooo

Al Bagbawi dalom Ma'alim At-Toail $n4D dari Ibnu Juraij dan Ibnu Ishalc

dogan redaksi semakna.
Al Baihaqi dalam ls"Sznan (3136),Ibnu Iktsir dalanr tafsirnya (10/313), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4D42\.
Ibnu Abu tlatim dalam tafsirqa (8D707) dan Al Mawardi dale'n An-Nukat wa
Al Uw, @1149).
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G*,4ii# $ @ frj {r} :F a(4W $
@*(G*p€r

"Dorrt oaly'raika/al<oarni nenghendald, tefituKffii utus pada

tio$tiQ negeri &orffrg y@tg men$qi pulngdilt (rasti) .
lilak;a-iangorliahl<frrnlmengililtiorcmg.orcmglerlfr,n,ilffJ

Wihadlah terhadap nseka ilengm N Qtln'ur ilengon

iihad ydrrg bescr.' (Qs. Al Furqaan 1251: 51.521

rarrwir firman Allah: # $ @ {r-S hi :F A&$1+ $
(^4L (G * f,ia*iai;tUt @an andaihata Kami

menghendaki, tentu Kami uttts poda tiq>dap negeri seormrg yarrg

menberi peringdan fiosulJ. Maka ianganlah kama nungikuti
orangerang fufr, dan b*jihodlor, terhodap nureka dengan Al

Allah SWT berfirman kepada Nabi Mtrhammad, "Sekiranya

Kami mar+ hai Muhamna4 tentu Kami bisa mengrrtug di setiap negeri

dan kota seorang pemberi peringatan yang mengingatkan mereka akan

pembalasan Kami atas kekafiran mereka t€rhadap l(arri, sehingga

ringanlah darimu beban-beban yang IGmi pikulkan kepadauu dan

gugurlah darimu tanggung jawab yang besar. Akan tetapi Kami

pilulkan kepadamu tugas berat (mengingatkan)5ls seltuuh negeri,

supaya dengan kesabaranmu meNlanggungnya kau meraih apa yang

telah disediakan Allah rmtukmrr, yaitu kemuliaan di sisi-Nya dan

kedudukan-kedrdukan yang tinggi di hadapan-Nya Oleh karena itu,

janganlah kau mematuhi orang-orang lcafir itu terkait ajakan mereka

supaya kau menyembah tuhan-hftan merekA sehingga akibatnya Kami

rasakan kepadarnu kelematran hidup dan kelemahan mati. Akan tetapi

615 hfa^iirb artinya mengetahuin. ya talu memperingatkannya.
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trerjuanglsfu menghadapi mereka dengan Al Qur'an ini sebagai

perjuangan yang besar hingga mereka tu$duk dan mengaktri apa yang

terdapat di dalamnya, berupa kewajiban-kewajiban dari Allatr, serta

patuh dan mengamalkan seluruhny4 baik rela maupun terpaksa.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli takwil

mengenai ay& *i#t "Dan beriihadlah terhadap mereka-"

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaihr:

26514. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang ayat, g ii$| 1);1A\ 8i $' Maka iangantah

kamu mengihtti orcmg'orang kafir, doi beriihadlah terhadap

merelca," ia berkata, "Maksudnya adalalt dengan Al

Qur'an."6te

Para atrli tal$il lainnya berpendapat sebagaimana riwayat

Uerilo*jni:

26515. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu WatEb

mengabarr.an kepada karni, ia berkda: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allatr, + (G * iry" 'Dan

berjitwdlah tertradap mereka dengan Al Qur'an dengmiihad

yang besor," ia berkat4 "Maksudnya adalah dengan 'Islarn'."

Ia lalu membaca ayaL W ifilj 
*Oan 

\r:iP kcraslah

terhadap mereka!'(Qs. Af-Taubah [9]: 7, 'ts|!fr.lrqJ;
"Dan hendaHah mereka menemui kekerasan dorilndomu."

(Qs. At-Taubatr [9]: 123) la lalu berkata, *Inilah jihad yang

besar itu.'617

Al Mawardi dalan An-Nulcat wa Al Uytn (41150) dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Taruil (4D43).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya $n707) dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa

AlUyun (4/150).
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Td'if.Afi:Itr.,fiEd

6i w tr'&'*'Y L9-13; t:$ i;Ks''fi fr
@$;tfr;

"iDcrrtD/,alah yorJg n:rrrrtiatl<m &&lnfi nlrritgalh
(trerdrrlnplnsorr); yor.rg ini tawor los. *gu dm ymglain
itn t"*' Wrt' d; A" iodil.,*, cnttn ct l<edwry a dh.6,ing

a*rAmt yorrJg'nrrrrrghalffigi.' (Qs. Al Furqaan l25lz 531

Takwit firman Atlah: '&rt+tl$ l:;r:t; yfi"ei ,t51fi
@WG;6i.Witr'&O* Diatah yar.s menbilrkan dua

laut nungalir lberdampinsinl; yang ini ,a yar lagi segar dan yang

lain asin lagi pahit; dan Diaiadikan antara keduanya dinding don

b at as y an g nun g h olan gi)

Maksrdnya adalab Allahlah yang mencampur aduk dua lat4

lalu menggabungkan satu pada yang lam, serta mentrmpalikannya

padanya.

.,I;afdirilir asutnya berarti ijliit "5"t6u*p* adlrk". Kemudian

tfldw.,.adukan" dikatakan a; karenajika seseorang menrbiarkan

sesratu hingga bercampur aduk dengan yang lai& maka seolatr-olatr dia

telah mengaduknya. Dari kata ini hadits dari Rasulullah SAW dan

sa6anya kepada Abdullah bin Umar , 'U $b d 1* 6 b't;? $'U"JS

\vr'; ",*t '.(r3 6bi ;n&irt e# "i;J 5.'16'
,:bagaimanakah dengawnu lwi Abdullah, iika kn berafu di antoa

orang-or dng r erdalun yang telah kac au-b al ou p eri ani ian-peri ani iut

dan amaruh-amonah mereka, don mereko sudnl, jadi begind" sambil

menjalinkan antara jari-iari tangannya.6l8

5r8 at Iraum dfllam Al Muta&ak (3/386), At-Thabrani d^lam Al Auath (6/15l),

dan Al Haitsami dalam Moina' Az'Zmta'id Q1275)'

4
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Maksud lafazh |rr# li adalah 
"iil*t 

*kacau balau atau

bercampur aduk". Diantaranya adalatr firman Allab elilO"Maka
mereka berada fulam kcadaan kacau balau." (Qs. Qaaf [50]: 5)

Padang rumput tempat menggembala dinamakan 6y karena di

dalarnnya bergabung berbagai hewan, dan dikatakan UiiS '*'
"tungganganmu lephs", yang artinya, Anda membiarkannya pergr ke

manapun maunya.

Diantaranya adalah ucapan penyair b€rikut ioi'6le

t*TF.tavVr$
" Dia menggembalakonnya di padang gembala Rotbi"62o

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talnril yang

menyebu&an riwayat-riwayat berilnrt ini:

26516. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadalnr, ia berkaa:

Ayahku menceritakan kepadahr, ia berkata: Pamanku
-'menceritakan 

kepadakll, ia berkata: Ayahkn menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

i,gV ,tli.;t "Dan Dialahyang membiukan dua laut," ia

berkat4 "Maksudnya adalall Dia mengalirkan salah satunya

Pada Yang lain.'f2t

26517. Muhamrnad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

619

620
Yaitu Al Aiiaj bin Ru'bah.
Ini adalah satu bait dai Bqhr Raiiz. Padabagiaq pangkalny4 iaberkata:

qC(s;'$tk,yY u - asilti.*,ttstpl4iv
" Kesedihdn tidak'aksftimbul saat kcgembiraan telsh berkobt
dui satu bayangan, seperti yory gelap telah meniadi terang."

Bait sebelumnya berbunyi: , .
Q:i| c.,rlatlt {.$ tls'ji

"Lalrsana kecapi bergaung gemci"
62t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2709).
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me|rc€ritakan kepada kami, Al Ilarits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al tlasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kqpada kami' semuanya dari Ibnu Abu

Najrtu dari Mujahi4 tentang firman AllalL i# '6
"Membiarkqr dua laut," ia trrcra4 "Maksudnya adalatl

menumpahkan salah satunya pada yang lain'$n

26518. Al Qasim menceritakan kepada kemi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berfiara: Ha]iaj menceritakan

kepadaku dari Ib,nu Juraij, dari Mujahi4 dengan riwayat yang

saura

26519. Diceritakan kepadaktr dri Al Husai& ia berkaa: Aku

Abu Mu'adz bertara: Lrbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku me,nde,nqr Adh-Dhahhak b€rkata

tentang firman Allab fi;5'6"5, fr "Dan Dialah vwtg
membiokor fua lantt," ia berkda, "Maksudnya adalalt

salah satunyapada yang lain.'623 '1-

26520. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah

menceritakan kepada l63mi dari Abu Hamzatr, dari Jabir, dari

Mujahi4 te,ntang aya\'d "Yotg membiarkan," ia berkata,

"Maksudnya adalah menumpahkan salah satunya pada yang

luirr.n62a

,..;fta1n Lili:6t::i' 'Yutg ini tauru lagi segw."

'ofirartinya sangat segar.Dikatakan l*jii, r.ii artinya' ini air

yang sangat segar.

Mujahid dalam taftirnya (hal. 505) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya

$D707).
ibnu Abu Hatim dalam ta8imya (8D707\ dan Al Mawardi dalam An-Nukd wo

Al Uwn (4/150).
Mujahid dahm a$iqra (hal. 505).

6X2

62t
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Firman-Nya, '&'&13$1 "Dut yang lain osin lagr phit." ki
air yaag'asin dan pahit.

''lvlaksud lafazh btrl Qic adalah air n[rgai dan hujan. Maksud

lafazl aEf 4 adatah air laut.

lvlaksud ayat tersebut adalalL di antara nilsnat Allatr atas

makhluk-malfiluk-Nya dan besamya kehrasann-Nya yaitu mencamprr

air sungai yang tawar dan'segar dengan air laut yang asin dan pahit

Kemgdian Dia menghalangi air asin, mengubah dan merusak air yang

tawar dari ketawarannya dengan qadha dan qudrat-Ny4 supaya

keduanya tidak sama-sama jadi aslU sehingga mereka tidak

menemukan air yang bisa mereka minum ketika mereka membututrkan

air. Oleh karena itu, AUah berfirma& WW.iF;t "Dan Dia iadikan

antra kcduonya dfuding," yaittr dinding pengffiang yang menghalangi

keduaqra saling menrsak sattr sama lain.

Finnan-Nya, 6;E fr; "Dan batas yang menglwlangi'"

Maksrdqya adalah, Dia menjadikan kedganya tidak terhdang saling

mengubatr dan menrsak.

Penjetasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli tal$ril

mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat derrikian diantaranya

yaitu:

26521. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

'd'*rtqti;91:6t::i "Yang ini tqwar lagi segm dan vang

l-ain-asin lagi pahit," ia berkata, 'Maksudnya adalah" Dia

mencampgr aduk satg sama laiq yang tawar tidak merusak

yang asfur, dan yang asin tidak merusak yang tawar'" Ia lalu

menrbaca ayaL gi W &:.t "Dan Dia iodikan antara



26522.

26523.

Tdsir ltl/r.:I7rrDori

kefuaw dinding.:' Ia (Ibnru Abbas) be*at4 "tiit artinya

tanah di antara kduanya." Ia lalu membaca ayaL G:;G;
"Dan baas yang menglalangi." la berkata, "Maksrrdnya

adalab keduanya saling membatasi dengan perintah dan

kaentuan-Nya, seeerti firman-Nyq W{Ai 4 iKr
'Dqr Dia menjadikon suatu pemisah antaa &n laut'?" (Qs.

An-Naml l27l:61)as

Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits me,nceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahid, tentang fimran /Jllat\(4i({i.Ki "D*
Dia jdifui antoa ke&tanya dinding," ia berkata

"lvlaksudnya adalah p€nahan. Firman-Nya, $;*fi;, 'oan

batas yug mengWangi', maksudnya adalab air lart tidak

be,rcampur dengan air tawar.'626

Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

keeadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, ff.t
gi. W "Det Dia jadikm antoa kcduanya dinding," ia

b€rkat4 "Maksudnya adalab pernbatas yang tidak terlihat oleh

siapa ptrn, air yang tawar tidak bercampur dengan air laut.'

Ibnu Juraij berkatq "Ak tidak pernah menemukan taut yang

tawar, kecuali sungai-sungai yang tawar. $ttngai Dajlatt

terletak di laut. Orang yang pakar mengenainya pernah

memberitahulu batrwa sungai Dajlah terletak'di laut, namun

dts

6i26
Ibnu Abu llatim dalam ta8imya (8t2709).
Mujahid dalam ta8innya (hal. 505) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirqra
(Et27 08, 27 @), pada dua ats n yang turpisah, dengao s oud yaung samt.
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,,(D€jlah) tidak bercampnr padanya (aut), dan di antara

terdapat serucam garis putih. Jil<a aimya kembali

maka ia tidak kembali di jalannya membawa air dari laut.

Sedangkan Nil mengalir ke laut.;'621

20058. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilatl

menceritakan kepadaku dari Abu Hamzah, dari Jabir, dari

Mujahid, tentang ayat,gi.W.j{.t "D*, Dia jodikan ontara

lreduarrya dinding," ia berkata "tii, artinya ad4lah,

keduanya bertemtl namun tidak berbaur. Aya! i;E fr;
'Dan batas yang menghalangi', artinya adalab keasinan yang

ini tidak bercampur dengan ketawaran yang itu; keduanya

tidak saling mendominasi."628

26524. Ya'qub bin Ibrahim.menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakan kepada karni dari Rajq dari Al Hasaru

_ tentans firman Allah, i;E fr;qr. W J{, 'Dan Dta
jaai*an antara kedmnya dind@ do, batas yang

mengtalangi, " ia berkata, "Malsudnya adatatr daratan 1oi.r629

26525. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzaq

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada karni dari Qatadab tentang firman Allall 6i.W.ff.t
5;E fr; "Dan Dia jadikon antara keduanya dinding dan

batas yang menglwlangi, " ia berkat4 "Dia menjadikan yang

ini asin lagl patrit. Lelr artinya asin.'630

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D709) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa
At Wn (4/l5l).
Ibnu Abir Hatim dalam tafsirnya(82709).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D70E).
Abdurrazzak dalam aftirnya Ql456).

627

62t

629

630
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26526. Aku dic€ritakan dari Al Husein, ia berkata: Aku mendengar

Abu Mu'alz berl<af,a: L]baid kepada kami, ia
be*ata: Aku m€,lrd€,llgil Adh-Dhahhak berkata tentang

firman-Nya '8'&qrl9 A3t6L trfr? "D&t Diatah
yorg menbiokon fua laut lwtg mengalir (berdonpingan);

Wrg ini tawo lagi sego dot yorg lain asin lagi phit," ia
b€rkafia, "Ivlaksudnya adalalt mqrcampur safu smra lai&
nrumm tidak mengubah rasa satu sama lain. AyaL (4i4
gi'Dot Dia jadikm otoa kcduorya dinding', -"t",raoyu
adalah batas antara drmia dan alfiirat AyaL S|*.$*i'Oan
baas )rong menghaloryi', matndnya adalah, Allah
me,lrjadikm di antara 6,ra laut t;l.r 'pernbatas', yarA tiyb
'peirgbalang' yang membmasi safir-sama lain dengan perfutah

dan ketentuan-Nya'63l

265n. Yrmus menceritakan kepadaku, ia b€rkata: Ibnu Wahab

me,ngabarkan k€pada kami, ia be*ata: Ibnu Tant'berl<tta
tentang firman Allab 6A* hJ-gi. W. 3{t "Dan Dia
jdfu, antoa kchtmtn dinding don batas yang

menghatoryi." Ia berk@ frAt H, 'Don batas yong

mengftaloryi', matsudnya adalalL Dia menjadikan di antara

ke&nnya perutup supaya keduanya tidak bertemu. Orang

Arab, jika salah seomng dari mereka berbicara kepada yang

lain dengan sesuatu yang tidak ia sukai, Fdq i6 ekan berkata"

W I{akuAnya, tutupi yang kau ketail<an.t'632

Abu Je'far berketa: Kami memilih pendryat yang telah kami
pilih mengenai makna firman Allalr 6i*Hgi.W:f;J "Dan Dia

6rr Ibou Abu Hatim dalam taftirnya (SD7W) dan Al Mawardi dalam An-Nttkat wa
Alllwr(4/l5t).
Al B*qi+ ail^A lt lutusaqa, bab: Fi As-SWb secaria mu'allaq dengan

--- redaksi: 1ll :aell. Alujaaj rtinf,apahit
-' Ibnu Abu llatim dalm a8iq,a (tl27l0).



jodiko, antoa keduanya dilrd@ dan batas lnng menglwlangi," yaifir

dinding penghalang yang menghalangi keduanya saling merusak satu

sama lain. Bukan pendapat orang yang mengatakan bahwa matcnanya

adalalq,Allut menjadikan di antara keduanya pembatas dari tanatr atau

dari daratan, karena Allah SWT menyebutkan pada awal ayat bahwa

Dia S;{6; rMembiukan &u laut yang mengalir (berdampingan)."

Ixrfazh tfrt dalam percakapan orang Arab berarti Tl#it
"bercarrput'', sebagaimana aktr jelaskan sebelumnya. Sekiranya L3Ir
yang tedapat di antara air tawar dari dua laut dan air asin serta pahit itu

adalah tanah atau darataru berarti tak ada pencampuran dua lau!
padatrat Allah telah menyebutkan batrwa Dia mencampur keduanya'

dan Dia mernberitahu kita akan kekuasaan-Nya dengan pencegahan-

Nia akan air asin dan patrit ini dali menrsak air yang tawar ini, kendati

keduanya saling bercanrpur. Adapun jika masing-masing dari keduanya

berada terpisatr dari yang laiq berarti tak ada pencampuran dan tak ada

kermikan yang dapat menyadarkan orang-orallg bodotU padatral segala

sesuatriyang diciptakan Tuban menrpalon keajaiban dan mengandung

pengajaran, nasihag serta bukti-bukti yang sangat besar.

ooo

t,i, i$'r6'W (t ii#i tfi. SIr nliv,s iti fr
oDur mf, (pttld yarrg mr,rciptal<ffJ nwr,rusia ilffi alr, lalu

Au iadit<ffi 'nraffirsia 
itu (pwuya) l<eartmm dart

rnr;hahrnah dfrr dddah Tuhaww lv[ahr l(ua's-"
(Qr. Al Furqaan l25l: 54)

Tarrwir fiman A[ah:'w $\ xt3;3 (;1 lSiiyll*,tjjl ft
$S i$'"(3@an Dia lpuloJ yang mcnciptakan mantuia dafi air,

SlrchAIFlrgccn
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lalu Dia jadikan inanusia itu [punyal keturwtan dan mushahuah
fun adolah Ttrtanmu Maha Kuosa)

Maksudnya adalab Allahlah yang menciptakan manusia dari

sperma gXG "Ialu Dia jadikan mqrutsia itu (pt*rya) lcetttrunon,"

yaitu tnjulr orang. Iil "Dan mushalwrah (hubungan kekeluargaan

yang berasal dari perkawinan), " yaitu lima orang.

26528. Dicerital@n kepadaku dari Al Husein, ia berkata: Alu
mende,ngar Abu Mu'adz berkata: IJbaid k4ada
kami, ia berkata: Alu- mendengar Adh.Dhatrhak berkata

tentang firman Allah, fr;, $-5313 "Lalu Dia jadikot
mamtsia itu (punya) kcturunan dan mttsluhoah," ia berkata,

'T.Iasab ada hduh orang, yaitu, '{LrAP4L+?
'Dihtomkonatas kamu (mengawini) ibu-ibuma'. Serta i-(t3
g.;tit .'Anak-anak Wrempuan doi soudqa-saudoamu yang

Wrempuan'. (Qs. An-Nisaa' pj: 23).'ril4r 'perbesanan' ada

lima orang vatu'3tJ,5i5 -CllPX*t' Ibu-ibutu- yang

menytsui korn ','t S5 ei P;SbA$l '(Dan
diharonkon bagimu) istri-istri ouk kmtdungmu (menantu)'."
(Qs. An-Nisaa' [4]: 23)u"

Firman-Nya, !ijii8j6$ "Dan adalah Tulwmu Mata Kuasd"
Malsudnya adalalt Tuhanmu -hai MrrtrammaL memiliki
kesanggupan .untuk menciptakan maktrluk-makhluk yang Dia
kehendaki, serta mengatur mereka menr:rut keinginan-Nya' @@o

633 Abu Ja'far An-Nuhhas dalam tafsirnya (5/3S) dari Adh-Dhahhalg Ibnu Al Jauzi
dalamZad Al Masir 6f297) dari Ibnu Abbas, Al Bulfiari dalam shahibnya" bab:
Ma Yuhallu min An-Nisaa' wa maa Yuhrqnu (Apa yang Dihdalkan dan
Diharanrkan dari Perempuan), Suryan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (l/93), AI
Qurthubi dalam taftirnya (13/60), dan Asy-Syaukani dalam Foth Al Qadir
(4/453). Semuanya dengan redaksi: Dari nasab lima orang dan dari besanan
tujuh orang.
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"rfi iF3,yJt6v)w{;&Xt{6fi .yi'u:a'#;;
;;1".',: @W
oDan nnela nwnyerrtah selain Nlah apa ymtg tidil,

metrtqi manfaat lnpada nrl,-:elca dffr fidak Oda) mefiqi
rnzilharut l<e4do nsela Adalah or(mg. orarrg lcrifir iat

@olong (syam unatk Wufr &ffhaka) tcrhofuP
niruorlttuyo." (Qs. Al Furqaan l25lz 551

rarrwlfi 'rry1tr*rir?:i'€,#z{i'i5;-{u,ilsit::ii.3'i
@ W 4p & jfJl1oan ,*r'"*o meivenbah selain Atlah apo

yang AA"* mentberi manfaat kepafu rureka dan tidak tpnbl
memberi trudhuot lcepada tmercka matan orang4rrarrg kafv itu
penolong [syetu tmtuk berbuat durhalcoJ terhadap Tuhannya)

Maksudnya adatab orang-orang yang mempersekuhrkan Allatl

dengiar setain-Nya itq menyembah tuhan yang tidak bisa memberi
'mereka manfaat jil<a mereka menyembahnya, dan tidak bisa

mendatangkan mudharat jika mereka meninggalkannya Mereka justnr

meninggalkan menyembah Dzat ya11g memberi mereka nikmat-nikmat

yang tidak ada bandingan ini, yaitu yang telah Allah sebutkan tepaf
kiJa dalam ayat-ayatini, dimulai dari firman-Nya, 'ii,Ke|| Jt;'{
'jhf.t "Apakah kamu tidak memperlatikan (penciptaan) Tuhanmu,

bagaimana Dia memuti angkan (dan memendekkon) bryang'bayang? "

Sampai firman-Ny4 $j; "Uot o Knsa." (Qs. Al Furqaan pfl: a5'5Q.

Tidak sulit bagi-Nya melahrkan apa prm yang hendak

dilahrkan-Nya. Jika Dia hendak menghukum sebagian hamba-Nya

yang berbuat maksiat kepada-Nya, maka Dia bisa menimpakan

kepadanya apa yaog telatr menimpa orang-orang yang telah Dia

sebutkan sifat-sifatnya dari kaum Fir'atgr, Aad, Tsamud, Ashhab Ar-

I

I

l:--l



W*Art:nw&rri

Rass, dan generasi-generasi lain Jadi, tidak alcan ada seorang penolong
pun bagr orang yang Dia murlcai, dan tidak akan adayangmembelanya

Firman-Nya W "t#&3SIl';rV, "Adotah orory-orwtg kofir
itu penol ong (syetm mtuk berbuat durlwka) t erludap Tuhonnya "

Ivlaksrdnya adalab omng yang l<afir adalah penolong bagi
syetan unttrk me,lrentang Tuhannya dan pembanfu baginya untuk
berbuat -atcry kepada-Nya

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talovil yang
menyebutkan riwayat-riwayd berikut ini:

26529. Ibnu Humaid menceritalcan kepada kami, ia berkata: Hil€m
melrceritakan kepada kami dari Anbasab, dari Al-Laits; dari
Mujahi4 tentang aye4 W.$ & SrSIlg?, "Adatdt or(mg-
ordng tafir itu perclong (syetan untuk berbut durhaka)
terhadap Tuhoanln," ia berkat4 "Maksudnya adalah

menyokong syetan unttrk bsrmalsiat kepada AUah ssmata',6a

26530. Mubammad bin Amru menceritalan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, .ia berkata: Isa
menceritakan kepada lomi, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Ilasan menceritakan kepada karri, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrnnya dari Ibnu Abu
Najilu dari Mujahi{ tentang firman Allalr W-4;$ "ttu
perclong (syetan mtuk berhnt &rlroka) terhadap

hthom)n," ia berk4t4 "Maksudnya adalah penolong.'{35

26531. AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein
menceritakan k4ada kami, ia berkata, *Haiiaj menceritakan

11 n u AbuHatim aah-ta&irn>.a (SD?ll).65 Mulahid dalam 166;ro* 64. SfiO1, AI Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uytn
(41152), dan Abu Ja'frr An-Nuhhas dalelrn Ma'oti Al Qtr'an (Sl4l).

; e,o
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keeddaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ dengan riwayat yang
' sama

Ibnu Juraij b€rkat4 *Abu Jahal adalah penolong )rang

membanhr syetan me,nentang Tnhannya'636

26532. Al llasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AbdurrAzzaq

mengabarkan kepada l@mi, ia berkata: Ma'mar memgpbarkan

kqada kami dari Al Hasaru tentang firman Allab i|3fitirgt
W .ii "Adalah orang-orong kofir itu perulong (syetwt

tttrtuk berbuat duhaka) terhodap fifuuy," ia berkda
"lvlaksudnya adalah penolong bagi syaan untuk me,lre,lrtang

Tubannya dengan berbuat kemaksiatalr.'637

26533. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Taid berkata

tentang finnan AllalL W.$ &3rKIl$V-e "Atutoh oretg-

orang kafir itu pernlong (syetm mtuk berbut Arhako)
- u terhadap Tuluwrln, " ia berkata, "Maksudnya adalah penolong

dalasr hal menentang Tuhannya l^*frain 1[.lr ,ttioyu ii;ir
'pernbantu'." Ia lalu membaca firman eUaut3t fo ir"iiK>t(rrlfit 'Sebab itu ianganlah sekati-kali kamu meniadi

penolong bagi orang-orang kafir'. (Qs. Al Qashash [28]: 86)

Ia lalu berkata, "Makzudnya adalab janganlah kalnu-merrj?$

pembantu mereka." Ia lalu meribaca fimran AllalL ir$i iJ13

&G q v$ii Fl; r#tr; uDan Dia merurunkan

or(mg-orang Ahli Kitab (bani Qtraizlwh) lnng membannt

golongan-golongan )nng bersehttu doi benteng-benteng

Al Baghawi dalam. Ma'alim At-Tanzil (4D44) deirgan redalsi yang sama tanpa

soud.
Abdnrrazzak dalam tafsirnya Q1456), Abu Jatfar An-Nuhhas dalam Ma'ani Al
Qu'or (5141), dan Al Qurthubi dalam taBinrya (13/61).

Dalam manuslcrip t€rtera: '*jrr), namm yang bcnar adalah yang lrami

cantumkan. l

636

537

63t
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mereka;' (Qs. Al Abuab 1331: 26) Ia kemudian be*ata,

"lrafaz/n ;r;i6artinya adalah membantu mer€ka.'6e

26534. Muhanrmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku me,nceritakan kepadakrl ia berkata: Puaqlar
me,nceritakan kepadakq ia berkma: Ayatrkn menceritakan

kepadaku dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalt

!r*.lr;i93$StS32 'atulah orangQrang kafir itu perulong

(syetm mtuk berbuat durhaka) terhadop Tuhouya," ia
berkda, 'Maksrdnya adalah Abu Al Hakam, png oleh

Rasulullah SAW,lirramakarr Abu Jahal bin Hisyam.'ff'

Sebagian me,reka berpendapat bahwa makna firman Aila4. itV:

I* .*, iQjflf "Adalah or(mg-or(mg kgr itu penolong (sya?,

untuk berbtnt &rluka) terhadayi Tulawrya,' adalah, orang lrafir itu'6
Qematr atau ent6ng) bagi Tubannya. Diambil dari ucapan orang Arab,

pl t{ iJl ,4 '€t';b "Alu membelakanginya, maka aku tidak

iningacutrkannl,a" ;it<a ia membelakanginy4 sehingga ia tidak ftenoleh

kepadanya. Seolatr-olah lafazh '#r menunrtnya adalah n*"',p
yang dipalingkan dai isim fa'il me$adi isim maful, solah-olah akan

dilotakaq "Orang l€fir itu dibelakangi."

Akan tetapi, pendapd yang tepat dan benar mat<nanya ?dalah

pendapat yang telah kami kernukakan sebelumny4 lrarena Allah SWT

menyebutkan tentang penyembahan orang-orang kafir itu kepada fang
selain-Nya. Jadi, kalimat yang paling tepat mengiringinya adalah

kalimat celaan kepada mereka dan celaan terhadap perbuatan mereka,

bukan pemberitahuan tentang kehinaan merpka bagi Tuhan. Selain itu,

yang menyebabkan kesombongan mereka kepada-Nya disebtrtkan,

sehingga tepat diiringi dengan kabar tentang keenteirgan mereka bagi-

Nya

Ibnu Athiyah dalamAl lvluhors Al Wqjiz (4D15).
Ibnu Abu Hatim dalam ta8imya (8l27ll).

dr9

ffi
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i S US' ir** Hliu S @ W frii$ y.$:fiu'

@{#*6Y&-6m
oDorrrfidal<lahl<oininar'lgutttsl<mnwmelainl<artlwtya

xbogai pentfu.wal<abar gerrtira fuJ PentW peringatnt.

I(talcarlah, 'Al<u finak menhtn upah senildt pmkeWda
kmu datnn 'nwrymQod/l<an fisalah itw melaililoar-

lnenphfrrarflloalt t<egomlwi orcrlrgforcmg y aW nt,(ru

mmgartit iatrrrJ lepadt Tuhuvty a' -'
(Qs. Al Furqaan 12572 56.571

rskryit firman Allah: hf?1t S@ 6f; l,:iiiitt.t>tl5US
@ {, * 6L'r;;- 6 :4'; $ i3 l'rr* @an ndawott Kami

nenguttts hama melainkan hanya sebagai pembawa kabaf gembira

dan pemberi peringotan Katahanlah, oAhu fuk meminta upah

sedihb*prm tecpoda kqnu dalam runyampoikan fisalah itu,

rulahqkan [nungharupfun kepatuhanJ orangotang yang 
"'4u

nungambil jolmt kepada TtrtannYu")

Allah berfirman kepada Nabi Muharnmad SAW, ;L;6U5
"Dan tidaklah l{ami.menguttts ftamu," bai Mghamma4 kepada orang

yang IGmi.tus engkau kepadanya #$t"M,ail*an lanya sebagari

pembawa kabs gembira," dengan ganjaran pahala yang melimpab,

bagi orang yang beriman dan membenarkanrnq serta bagi orang yang

beriman dengan apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi-Ku dan

mengamalkannya Ly; "DQn pemberi peringatan,' dari

mendustakaOmu dan mendustakan apa yang kau bawa kepada mereka

dari sisi-Kp, lalu tidak mempercayainya dan tidak mengamalkannya. $
lU** HATT 

,Katakantah: 'Aht tidak meminta upah sediHt ptn

irp"a" kamu dalam menyamlrailwn risalAh itg'," sebab mereka akan
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berkata "Muhamtnad hanya menginginkan harta kita dengan

aasrvatnya, maka kita jangan mengikutinya dan jangaq memberinya

sedikit pnn dari harta kita" L;.#6t'J;;-6:4 iyJS "Mdoink*,
(menghuapkan kepanhon) orang-orang yang mau mengambil ialan
kerydaTulwmlta

Al€n tetapi, siapa yang mau di antara kalian, ia mengambil

jalan kepada Tuhannya, dengan menginfal&an sebagian hartanya di
jalan Allah dan pada jalan-jalan yang dapat mendekatkan diri kepada-

Nya, berupa sedekalr, naftah dalam musuh-Nya, sertajalan-

jalan kebaikan lainnya

ccc

-,!++.FU*U1{'Lii{,sii,*t&|H;;
@6-e2Q

oDorrtberrrrwal<allahke1adrNlahYorrrglJiil"P(Kelral)

Yorrg ddak nwti, dmbqtasbiliah ilengcn nwrn$LNya. Dorrt

otl<ll,lplahDltaMalwMengetalwiilo*.ilosoharta,hanfu,
Nya' (Qs. Al Furqaan [25]: 58).

Takrvil fman Allrrh: |*,'$t Liz'{,sii 6il &'igii
@ G 

" 
rq#4 4 ;;i!2 1o"" b enaw akuttah *epoaa eua Y an g

Hidup [Kekal Yang tidah mati1, dan bertusbihlah dengan mcru$i-

Nya. Dan cakuplah Dia Maha Mengetahui dosa4osa hamba-

hanba-Nya)

Allah SWT berfirman: Bertawakallalq hai Muhamma4 kepada

Dzatyatgmemiliki kehidupan abadi, lalu berpegang teguhlah dengan-

Nya dalam unsan Tuhanmu. Berserah dirilatl kepada-Nya, pasratrlatr

terhadapNya, dan sabarlah atas tugas yang diwakilkan-Nyakepadamu.



Firman-Nya, :r* " Ddn bertasbililah dengan memuj i-Nya "
'I{*srldnya adalalL sembahlatr Dia sebagai tanda kesyukuranmu

kepada-Nya atas nikmat-nikmat yang telah Dia anugeralrkan kepadamu.

Firman-Nya, G .e!4 yh + ilUr "Dot anhrylah Dia
Mala Mengetahui do s a4os a lwmb a-lamba-Nya "

I\,Ialsudnf "dalalL cuktrplah bagimu Dzat Yang l\daha Hidup,
mengetahui dosadosa makhluk-Nya Sesungguhnya tidak ada

darinya yang tersembrmyi bag-Nyq dan Dia menghitung
seltuuhnya atas merek4 sehingga Dia membalas mereka dengannya

kelak pada I{ari Kiamat.

occ

& €r6'f 4$ fu i.tq;tii &lfi efri,* 65i

@ G*Yrtit:]iW
.Yorrrsme,znciptal<fiJlangrt dffrbuni dm apymtg ailt di

mtmo l<efiwryo dalfirJ en{mr flwslo., lerndiln au
berlrzncyarn ili atas &"y, (Dialoh) Y ong lr/talw Pernrah,

maka tmry al<anlah (tertms Nlah) lruryda y uW le[flh
mrlnrgetrllrnii- (Ifiihontn,ad) terfiarg Dlta-'

(Qs. N Furqaan l25l: 591

Takrvit firman Allah: *$1';- 6t4i.Yjj${,6,. t$t:ti JL "5i@G*.Lat'ui:)ib;X;&{tJ|-iw""smenciptahanbngit
don buni dan apa yang ada di antata keduanya dalam enarn mlasa,

henudian Dia bersemayam di aas Arsy, Drtolah Yang Maha
Petrutiah, maka tanyakanlah [tentang Allah] kepada yong lebih
nengdalrui tlt*anmadl tentang Dia)

SurrohAl Furrqaan
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L;J-'{ 
"5t:;X 

i9 jfuii "Dan bertawakattah kewda-Attatt

yang hidup (kckal) io"S tid"k mati." ;r:(6tVA1$ *,fiti'6V 6$l
O6 il "Yang menciptakan langtt dan bumi dot apa yang ada antua
lceduarya dalan enom tnosa" q;.Yj "Mt aw yang ada antoa
ke&tar!a," padahal Allah telah menyebutkm lmgit dan hmi.

Lafazh 'ctfi3't adalah b€ntuk j"-ak, karcna Dia mengaratrkan

makna ayat kepada dua jenis dan dua macam, sebagaimana syair Al

Afithami berikut ini:61

,i i7'of u X'J cV, t xs i 4t t
" Bukan*ah kan mq as a s edih koena tali-tali QaiI

dot Taghlib tetah Wa t erpttus keduo-duaryn.' e2

'4lft o$ JV, menunjukkan tatsniytt (dua), padabal jq'
adalah bAtrk jamalq karsna maksudnya adalah dua jenis dan d;
rnacam. *:_

Tentang aya! *1 -;* g "fulam enon masa," ada yarrg

berpendapat batrwa mulainya pada lnri Ahad dan selesai pada hari

Jum'at.

lAtazh, it$ti$ & {;J'} "I(emudian Dia bersemcyam

di atas Arsy, (Dialah) Yory Maha pemrafu" maksudo5/a adalalL Ar-

Rahman lalu naik ke atas Arsy dan bertahta di atasnya, yaitu pada hari

Sabtu (menunrt sam pendapat)

l*rfaz,h, * * iJI; "Maka toqnkoiah (tentang Atlah)

kcpadoyang lebih mengetahui (Muhorwad) tentang Dio," malsudnf
adalah, tanyalalu hai Mutrammad, telrtang Ar-Rahman kepada Yang

Dia adalah Umair bin S1laim bin Affu bin Ibad Abu Sa'id At-Taghlabi. Dia
termasuk penganut Nasrani dari Taghlib yang kemudian masuk Islam. Dia
dijulnki Shoi' Al Ghawmi. Lhatbiografin)"a daillnn Al Aghmi Q4Dl-25).
IbnuAthiyah dalamAl lfitlrtro Al Wajiz@Dl6).
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Idaha Mengctahui :tentang malfiluk-makhluk-Nya, sebab Diatatl

Pencipta segala sesuatq dan tak ada yang tersembunyi bagi-Nya apa

yang diciptakan-Nya

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli taloril yang

menyebutkan riwayat-riwayd berikut ini:

26535. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan k€pada kami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

ke,padaku dari Ibnu Juraij, terilang firman Allah G*,)fr
"Illaka toryulcmlah (tentory Allah) kcryda ymg lebih

mengetahui Otuhonmtad) tentang Dia,' ia berkate *Allah

berfirman kepada Muhammad SAW, 'Jika Aku
membqritahumu sesuatu, maka ketahuilah bahwa ia (sesuatu)

adalah sebagaimaoa yang Aku b€ritahukan kepadamu. Akulah
'pJl'' Yang lt{aha Mengetahui'. 'pit dalam firman-Nya,

G *H 'lf,ako to4akanlah'(tentang AA&) kcwda
yelg lebih rungetalui Mlrannad) tentolg Dia',

'* dinashabkan sebagai tot dfrltapadalafazh ,i."il3

CCC

'i,9,$ua-ii6tr;3fr(r66,fl;:6?{J;,.68

@t{ri
iDana4bitodil<aatmt<erydomselca,'suiudlahl<nrnt

selcalian r<e$dt Y orrg lrfiaho P 
"t 

y cy urd . Mqela
meniowfr ,'SiQakahYarrrglrfiahrPnyc,yorrgialfApal<ah
l<ffiJi crl<m suiud l,pryda Tulwr Y mg l<mu Whtal*nr
kffii (lrrsufud ke7ail*Nya)?' Dm WAnt* ndud iar)

t3 fbnu Abu Hatim dalam aftimya (SD7l5).
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tncnmtfuh nrrl,iekr iorl./l- (dfii inran) .'
(Qs. Al Ftuqaan [25]: 6O)

rakwitfi r'manAllah:"5|i;$t(t$6;S$7f a'f5546t1
@ t #-{6(}E$tor" ryabita dthd;h* hepoh mcretca,

'sujudlah ianu seholbn hcpada Yong Moha Penyryang.' Mereka

menjawab, "Siapafuh Yang Maha Penyayang ita? Apakah ka"'i
ahan sujud kepoda firtan Yang kanu perintahfun kami [bersuittd
kepoda-NyaJ?' Dan firerintat saiad ituJ nenambah ncreka iatrt
[dafi bnan)

tvtatrsuaqra adalaL jit€ dikatakan kepada mereka yang

menyembatr selain Allab )'ang tidak bisa me'mberi mer€ka manfaat dm

tidak bisa me,ndatangkan mudharat 1r\ $;yW "suiudlah kamu

sekaliot kcrydo Ymg Malw Penylutrg";*.k" berkatq $Uq'4i3
"Apkah Kot i akan sujud ke@o Tulran lwrg lanru perintahkor kmti

(bersujud ke@*I,$n)?"

Para ahli qira'd ffidapendapat tentang cara bacanya.

. Ivlayoritas ahli qira'd lvladinah dan Bashrah melribacanya q
glE 'f*rg kontt pefitahkot kami (bern$ud lceryda-Ny ," dengan

mal(nA apalcah kami bErrs sujud +ai Mubammar kaada apa yaog

kau sunrh kmi zujud kePadanYa?

Mayori-tas nhli qira'd Krtrah membacanya n'ylL 6: dengan

hrrruf yy yang maknany4 ryakah l<ami hm$ sujld kepada yang

diperintabkan Ar-Rahnan?! Sebagian mereka me,lryebutkan bahwa

Musailamah tadinya dinamakarr Ar-Bahmab naka tatkala Rasulullah

SAW b€rkata kQada m€rekq *lW "suiudtdt kamu sekaliot

u Qba'atllmahdan Al Kisa'i adalal fiU Aaphrrtrfya' 
--lrhli qiro'a lainqra me,mbacanya 

'u?fu 
fungan huruf ta' Lihd' Hujjah Al

Qba'ot(M.5ll-512).
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tcepada Yang Mittu Penyayang,t'mereka berkata, *Apakah kami harus

zujud kepada yang diperintahkan si Rahman Al Yamamatr?" Maksud

mereka adatah Musailamah.

Abu Je'frr berkatc Pendapat yang be'nar mengenai hal

t€rseh6 adalalt kedpanya merupalon qira'at yang telah populer.

Keduadnanya dipal@i sebagai qira'at oleh para ulama qira'at. Oleh

lorena ihr, mnne[,"n yang dibaca oleh seorang Qtri',dianggap benar.

Firman-Nya {fr'{St "Dar, (perintah sufrid in) nenanbah

merelo jouh (bi finan)."

lvtatsuaq'a adalab ucapan ofturg yang berkata kePada m€rekq

"sujudlah kepada Ar-Rahman, sebagai sujud yang ikhlgs k€Pada Allah

dan memgrnikan ibadah kqada Allah, jauh dari apa yang me,reka Haim

mengenai hal ltu, yang justnr membuat me,rcka semakin menjauhkan

diri."

@ r-, (# .+rV.'#:' (ii. {3i a-J<1c 5i ;$6
nlvlalu.silci Atldh yorlg mmiaditwt di Wgrt grg*'

gugtlsrrrl bintmg ilnr. Au mmiadilorlr iueg Wdnryo
mtalwri ddr kiltrJ Y u.Jg bulwY a'

(Qs. Al Furqaan l25l:6Ll

@ 6J FJ(iry"ha'Suci:Zttah yans ieniati*an di tangit

gugttsut-guguson bintang dan Dia nuniadilun iuga padanya

notahari dan bulan yang bercahaya)

Maksudnya adalah, Matla suci Ttrhan yang telah menjadikan
a.tt -.
Ct, dl tang[

-

a.nD
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Maksud lafazh Lji -*,-rt sebagian mereka adalah benteng-

benteng. Meneka yang berpendapat demikian diantranya yaifir:

26536. Mubammad bin Al Ala', Muhammad bin AI Mutsanna, dan

Sallam bin Janadah menceritakan kepada l@mi, mereka

berkata: Abdullah bin Idris menceritakan kepada karni, ia

berkata: Aku mende,ngar ayatrktr be*ata dari Athiyah bin

Sa'a4 tentans firmao Allab (ii. YAi A # ,sii lSg
"Ilf,alta &rci Allah yory meniadikan di loryit gugusan-

gugusot bint@tg," ia berkata, "IVI4kzudn5/a dalah benteng-

benteng di langit, padanya terdapat penj ryusa''fis

26537. Muhammad bin Al Mgtsanna menceritakan kepada kami, ia

berkata: Abu Mrrawiyah menceritakan ke,padaku' ia berkata:

I-srrrail meoceritakan ke,padalor dari Yatrya bin Rafi,"tentang

firman Allab $i. WtAg*cii At! "Malra suci altah

ltwtg ,nenjadiko, di tangit gugtts@t-guguse, bintotg," ia
b€rkaf,4 "Maksudnya adalah belrteng-benteng di langit.'#6" -

26538. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia be*ata: HilGm

menceritakan kepada l<ami dad AmnL dari Manshur, dari

Ibrahino, tentang ayat (ii. {:ZliAtr "Yorg meniadikan di

lwtgtt gugusan-gtgttsott bintotg," ia berkata,'Makstrdnya

adalah benteng-beNrt€ng di langit'#7

26539. Iomail bin Yusuf meirceritakan k€eadaktl ia berkata: Ali bin

lvlashar me,lrceritakan kepadaku dari rsajl, dati Abu Shalih'

telrhg firman Allab (ii. Wiag?asi gi? "Malu suci

Altal, yory meniodikan di lwtgit gugtts@t-gugusm bintotg"

Ibnu Abu llatim dalam taairrya (8D716), Al lvlavmdi dnJram A*Nulcat wa Al
UW @t153), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At:Torril (4D45). 

-
Ibnu Abu Hafim dalam tafsimp (812716) dm Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'oi Al Qtr'ot(5143).
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (8/2716).
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. ia b€rlrda, 'Maksudnya adalah benteng-benteng di luogq
padmya terdapat peqiagaan.'#t

Pqa ahli tahril lainnya berpendapat bahwa lafrzh Ai uAaub

bintaog-biffing besr. Mereka yang berp€ndapat demikialr dianlaranya

yaitf,

265/0,. Ibmr Al Mutsama menceritakan kepadalel ia berkaa: Ya'la
bh Ubsid menceritakan kcpada kmi, ia berkda: Jsmail

maitakm k€pada l<ami dari Abu Shalilu teirtmg ayat
(ii. YAi 4 k ,s$ gt7 "l,Iaha sr.ci allah yots
nunjdikm di lwtgit gug.$an-grytsot birtotg" ia berkaa,

"Uatsuanya adatah bintang-bintang 6out ,6le

26541. ...ia bertata Adh-Dhahhak meirceritakan kepada l<ami dari

tvlattla{ dri Isa bin lvlaimun, dri Ibnu Abu Najih, dari

Ivftdahi{ ia b€rkata, "Maksudnya adalah planet-plmet'550

26542. Al llasm meirceritakan k€pada kami, ia berte: Abdunazzaq

- mengatulm kepada lomi, ia berkma: Ida'mr me,lrgabarkan* k@a kmi dari Qatadah, telilang firmm Allab (ii.
-Crttgttso*gugttsot bintotg" ia berkata, "Irfr?,h t;A
utirya i'iilfUintang-bintang'.'sr

Abu Jetfer berkata: Pendapat yang paling benr di antara

kedua pendryd tersebut adalah pexdapat yang mengekan bahwa

maksrd l r t;1, adalah benteng-benteng di langit kar€na itulah

makn--rya dah- perkmaan orang Arab. ig d. A'Fft "tr(endatiprm

Ihu Kair &lm ta8imya (10/318).
Ibnrr Ah Ifttim dalm ta8iqra (812716), Abu Ja'far An-I,tuhhas dalam Ma'oi
Al Qr'a (5143\ dgn Al Mawardi dalam AwNutu wa Al Uyu (41153).

Ib,nu Abu lldim dalam ta$iroya (ED7l6), Al Baghawi dalrn Ma'alim At-
Todl (&45), dm lbnu Katsir dalam ta&inrya (l0Blt).
AMrrazak &lm ta8irnya (A456), Al Qurthubi dalm taeirr:nr (13/65), dan

Al Baetili dalam Ma'alim At-Taruil @fAr.
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karu di dalam benteng-funteng yotg tingi lagi kokoh." (Qs. An-
Nisaa' [a]:78)

Serta perkataan Al Akhthal berikut ini:

lG?: )lr'n^; or;.
ttr, tl ol r ot-.Ct-o*, qfst Ql,+o

"Ia seolah-olah seperti benteng Romowi yory dibangm oleh seorotg
tttkotg dengot pasir, bata, dot bebafitan'fiS2

Adapun maksud lafazh #' ai sini adalah iiit "6"11"o9'.

Para ahli qiro'd berbeda pendapat tentang cara baca latafu
(fr.q.ig- "Dot Dia meniadikaniuga padoya matah&i. "

Mayoritas ahli qira'd Madinah dan Bashrah membacanya
(!-- V 'fft dengan beqtuk tunggal (mufrao, dan mereka

mengarahkan talouilnya menjadi, Dia menjadikan padanya rnatahari,

Vaitu irfl yang me,nunrt mereka sebagai maksud dari firman Allalt
(L.V-ig-t "Dot Dia ne4iadikan iuga padanya rnatohoi."
Sebagaimana riwayat berihrt ini:

26543. Al Hasan menceritakan kepada lemi, ia berl<ata

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ma'mar
k€padalomi dari Qatadatt tentang firmanAllab (LW|tr

. Ggq "Dqt Dia nunjodikan juga padoryn ndat;m dot
Mm 1mg bercaluya" ia bertda, "Lafaztr 'erlJt ',rl5r
e-5r5rair.::653

Ivlayoritas shli qira'd Kufah membacanya g.'i, W ',!;,7'*

dengan b€rtuk j.-ak, seolaholah mereka -*gu6[[- iao*itoy"

Ini adalah satu bait sehrah qasidah pojmg ymg bcrisi pnjim Yazid bin
Muawiyah
I,afrz.h ;l maknanya adalah lengket Lfut Ad-Diwot (hal. 143).
Abdurrazzak dalam ta&irrya Q1457) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta8inrya
(v27t7).
Qbo'allamzahdan Al Kisa'i yqi$ b:-r" W pa,dengtm,bctfi* jamak
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menjadi: dm Dia meirjadikan padanya bintang-bintang Li #3
"Do, butot lwtg tercatwya" Mereka juga menjadikan lafaz/n t:;"
brmakna bmmg+iffiog, sebab bintang-biDtaog dipakai sebagai

petunjuk

Pcodqld ymg beoar mengenai hal tersebut menuntrlsu adalah,

ke&rmya roWm qbo'at yang populer di kalangan ahli qba'd
selunrh n€gctl ]tug rnacing-masing memiliki sisi yang dapat dipahami.

Iadi, mmryunyugdibaca qoi' daikeduanyq dianggap benar.

Fim l{r, Lil35 'Dot bulot yory bercahaya" I*rfaz/n

jiir matsranlra ddeh ;A$'?ang bercahaya''.

occ

@tp
"DmErto $nno) y@gmeniaditrorrtnrolrrlrJ ilm siutg silih
bgufi Wi oruW ymrg lngfrn nengoarrtil Naiuu, dnt
orrmgtmtgingin aersyulsr." (Qs. Al Furqaan 125k 62l

rrkrir ftru A[eh: 6"fi;J:{r$Ixt lll'$"51'j6
@64'fi5'H\1o*, Dit 1l,ulal yang ,rrefiaditsan nolam dan

ti"rrS silih bgqai bagi orung yarrg irrsit ttungambil petaiaran

dau orutg ysts hrgbt bercyukur)

Pra ahli takwil b€rbeda pendapat mengenai tah^dl firman

Allah, ''if*7i\t',fit:* "Dan Dia (puta) ymg meniadikon nutant

dor siotg sitihbggti.tr '

Mqruutqez'dhimya, V*tu *t r). Lifrl,f, Huiiah Al Qiia'a (hal.5l2).
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Sebagian berpendapat bahwa matnanya adalab Allah

menjadikan setiap ( JzlTsatu)655 dari keduanya sebagai pengganti satu

sama lairU sehingga Li"A rcpua. AUah yang luput pada salah satgny4

bisa diganti pada walilr yang lain. Mereka yang berpendapat demikian

di antaranyayaittr:

2654. Ibnu Humaid menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Ya'qub

Al Qumi me,nceritakan kepada l<ami dari Ilafsh bin Humai(

dari Syamr bin Athiyab dari Syaqiq, ia berkata: Seorang lelaki

p€mah datang kepada Umar, lalu berkata 'efikli ketinggalan

shalat pada malam tadi." Umar meqiawab, "Susullah apa yang

tertinggal dari waktu (ttJjlmataurmu)656 padawaktu sian-gmrq

sebab Allah berfirman, 5 :Ui. {J',gt ;J:;il, 36:b'fir,y;
$g'i\ 'Dm Dia (pula) yang meniadikan malam don siang

silih bergoti bagi orang yang ingin mengambil pelaiwott

otau orang ymg ingin bersyuktt.' -'ss7

26545. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu ^'Shalih

menceritakan kepada l@mi, ia berkata Muawiyah

menceritakan kepadaktr dari-Ali, dari Ibnu Abbas, telrtmg

firman Allalr 't3|31x:5|$r';;"$lit "Dot Dio (puta)

ltorg nenjadikot rulqn dan siang silih bergawi," ia berkata'

"Siapa png ketinggalan suatu amal dri uaktu malam' dapat

mengerjakannya pada waltu siang. Atau jika dia ketinggalan

suatu amal dari waktu sian& dia bisa menggantirya pada

uiaktumalr-.#s8

Dalam mmuslnip tertera: &rri namrm ymg bcna' adalah yalrg hi Gmtgmkm.

Dalam mnnuslnip tertera:'ti3j, ^* 
yang benar adalah yang lomi cannrmkan

dsri nasloh lain.
Al Bqghawi dalam Ma'alim at-Taruil (4D46) d€ngao redalsi yang sama dan

Al Mauddi dalflE AwNulut wa Al llyttt (4/153) d€ngan redaksi s€makn&

Ibnu Abu H*im dalam ta8irnla (8D718).
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26546. Al llasan menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Abdurrazzaq

me,ngabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ma'mar

k4ada kami dari At ft r.q teirtang firman Atlab '$i'J;
'ti\ }qXt 'Dan Dia (pla) yory menjadikan nalqn don

siotg silih bergo*i," ia bed(dao *Dia menjadkan salatl

sdrnya sebagai pengganti bagi )rang lain. Jika s€soorang

ketinggalan dari waktu siang dia bisa menggantinya pada

urattu malar& dao jika ia tertinggal sesuatu dari walctu malam,

dia bisa menggantinya pada waktu ,io.g.'"'
Para ahli talc\ril lainnya berpendapat bahwa maknanya adalalt

Dia menjadikan masing-masing dari keduanya sebagai lawan satu sama

lain. Dia menjadikan yang ini gelap dan menjadikan yang ihr terang.

Mereka yang b€rpqdapat deurikian di antaranya yaittr:

26547. Muhammad bin Amru me,nceritakan k€padaktt ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kard, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,
- ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kqada lomi, semuanya dari Ibnu Abu

Najih- dari Mujatrid, tentang firman AllalL ''^7V 3'qXii '$\
"Malann dan siang," ia berkata, "Gelap dan terang.'ffi

26548. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada Yry, ia berkma: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 dengan riwayat yang

sanra

AMurrazzak dalam ta8irnya (A457), Al Baghawi dalu Ma'alim At-Twzil
(4D46),Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi (8/491), dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dalom. Ma' oi Al Qrr' on (5 I 4).
Mujahid aahrir a&irnya (hal. 505), Ibnu Abu Ilaim dalm taftirnf,a (8D718),
dan Al lVlawrdi Mm An-Nukd wa Al Uytm (4/l 53).
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26549. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yatrya bin Yaman menceritakan kepada l€mi, ia berkata:

Su$an menceritakan kepada karni dari Umar bin Qais bin Abu
Muslim Al Mashir, dari Mujatrid, telrtang aya\ 'JGrtit'i,
1e$t;xf 'S$i "D* Dia (pta) Tung menjadikan malam dan

siang silih bergoti," ia berkata, "Gelap dan terang

Para ahli talovit lainnya berpendapat bahwa makna ayat tersebut

adalalt masing-masing dari keduanya saling menggantikan. Jika pergi
yang ini datanglah yang itrt dan jika pergi png itu datanglah yang ini.

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26550. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abu Ahmad Az.ffiii menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qais menceritakan kepada kami dari Umar bin Qais
Al Mashir, dari Mujahid, tentmg firman Alla[ 

":qX:6'J$;:*''r3\. "hn Dia (ptta) yangmenjodikan nulam don siotg sitih
bergoti," ia berkatq "l\daknanya adalalL yfug ini
me,nggantikan yang itq dan yang itu menggantikan yang

ioi.::662

26551. Yunus menceritakan kepadakq ta berkata: Ibnu Wabab

mengabarkan kepada kami, ia bertata: Ibnu Taid trr/rata
tentans firman Allah 'L1V3r;xt tr$i'$$t'ji, "Dan Dia
(Wlo) yurg nenjadikan molam dor siwtg.silih berganti." Ia
berkat4 "Sekirapya Dia tidak menjnrlikan kedganya (siang dan

malam) berganti-gantian, maka tidak diketahui cara beramal.

Sekiranya waktu selunrhnlra malam, maka bagaimana

seseorang bisa tahu waktu berpuasa? Atau sekiranya waktrr

rbid
Ibnu Abu Hatim dalam ta8inrf,la (8D719) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Itf,a'oiAl Qw'ot(514/.).
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selunrbnya siang maka bagaimana seseorang bisa tahu $ralctu

shald"'Jdl

Abu Je'fer ber*eta: ili*ir artinya dua yang saling trergantiarU

datang yang ini perg yang itu. Allah menjadikan keduanya berganti-
gantian bagi hamba-bamba-Nya Beliau lalu membaca, 'H.o1"C1iii.

93J365 -Aost orang )ang ingin'mengonbit petajuot atau orang
yory ingin bersytfur.

,. a a

I-atazAUlrJl adalah nashdo. Oleh karena itq ia dt-nrufrad-kaU

dan posis,-inya.r;U"gr,t khabr dad lafazh ':Qr: ;jlr. Orang araU

berkata lil, LiS q t{, iJe Gni menggautikan omt watabergantian),
yaitu jika sesuatu datang menggantikan t€mpat sesuatu yang telah pergi

sebelumnya, sebagaimana perkataan penyair b€rihr ini:@

6f..f. ,Ft F
'1,r.*tr'et

r;l.oiyaura:

L.;$tt;tt rF'*
,r "Mtdiadi Al Mahinn

Apabila sernn yorg berhmpul teldt moknt, pwrya penggotti, begin
rrusim semi tiba ia tingal di bioa Donsyiq. t6s

JugE sebagaimaDa perkdam Zuhair:

Ibuu Abu Ilatim dalm taftirnf,a (8n7]9), Al Mpwardi dalam A*Nukat wa Al
UW (41153), dan Al Baghawi detxn Ma'alim At-Tmzil (4D17).
Yaittr Yazid bin Muawiyab, sebagaimana disebutkan oleh pengarang Khazanah
Al Adab (3D7t), dan lb,nu Athi)"ah aaUm,U tnnoro Al Yajiz @Dl7}
Ini addah sanr bait qasidah cinta yng diucapkaonya kqada seorang wanita
yang menjadi biarawati di biara Al Mathinm. Lihat Khazouh Al Adab QD78)
dan Ibnu Athiyah dalam Al Mrrtoro Al Wajiz (4D17).
Bait berihtnya beftunyi:

ci ri ifiy q* ?itx"ril, ?fi C
"Di tunabrwrah di tengah sebuah deso kccil.

Di selcitonya baah-bual, Zaiun telah motang."
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".Mata dot tuduhor silih b*gotti menderaqn. Sedotg doalmya

mengalb dqi sehnk bad0l6fi

Ir{akna lafazh ry'#-adalab pergi drinya satu kelompok,

dan tempatnya digantikan oleh satu kelompok lain. Ada

maksrd perkataan Zuhair ilir..adun berag@ wanra dan bentuknya.

Ada juga kmunglinan -.torAoy" ia perg dengan berjalan seperti

begini dan datang seperti begtu

Lafazh 'Hi- 6 
"6 

'A "Aos, or@rg ltmg ingin mengambil

plojout," maksudn5ta adalab Dia menja.likan malam dan siang serta

pergantian keduanya sebagpi hujiah dan tanda bagi orang yang heldak

mengingd urusan Alalb, lalu ke,mbali kqada kebenamnr iHt:'il:1
"Atcu or@rg Wrg ingin bersyulw," k€pada Allah atas pergantian siang

danmalm"

Penjelasan kami s€suai dcngan penielasm para ahli tahilfl-yang

menyebtrkan riwayat-riwayat berihlt ini:

26552.'Muhmmad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim meaceritakan k€Pada kami, ia berkata: Isa

me,nceritakan kepada lomi, Al llarits menceritakan kepadaku,

ia berkara: Al l{asan menceritakan kepada kami, ia berkata:

g5-1 i'i';;4-U,$:"1,

666 lni adalah satr bait sya'fu mu'allaqnya
arvahya iaberlcata:

Fa'i6 Uintsree
4f'tl.rtq't

lur5',$-i,lil''r ,;AU

ymg te*enal, ymg pada bagan

p<{4 j\t'?t qt
6 -#lurUs,,s,

-Wurita cantik yoq onouh dau setia adalah woita yory tidak bicua
di selrclilingtuhmgftt tah lalu dia mengenato, kain cado,

sementod ran alnya di sisi &ta lembah sea*awakan meniadi
b&or-baho celaa di otoa gosipgosipyagbqeds-"

Lfut Ad-Diwot (hal. 75), Abu Ja'frr An-Iilutrbas dals Ma'oti Al Qw'an
(5/45), dan Ibnu Athiyah dalam Al Iilt ltot o Al Vaj iz @Dl1).



Waraqa menceritakan kepada l@mi, semuanya dari Ibnu Abu
Najrlu dari Mujatri4 tentang firman Allalr t4a,i15 "Atau
or6ng yang ingin bersythtr," ia be,ltata, "Maksudnya adalatr
mensyrhri nikmat Tuhannya atas dirinya pada keduanya

ru (siang dan rnalam).'667

26553. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ telfang firman Atlalt'Ht 

'6 
"6 

';j "Bagt orang yang ingrn mengambil
pelajoan, " ia berkata, "FIal tersebut menjadi tanda bagi,Nya."
g41i1J "At*, orang wng ingin bersyrhr. " Ia berkata,

' "Mensyrkuri nilqnat Tutraonya atas dirinya pada keduanya
(siang dan malam).'tr8

Pqa .tli qiro'at berbda pendapat tentang cara baca firman-
Nya fi " Mengambil pelajuan. "

_ 
- Mayoritas ahli qira'at M€dinah dan Bashrah serta sebagi- +li

qira'i Kufah membacanya ;4frbr-tasydtd, dengan matna fq
(mengingat-ingat).

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya f'JL tanpa
ta$did.@

Terkadang dengan tasydid dan tanpa tasydid pada kalimat
senracarn ini bisa sama maknanya Dikdakan gilJlt Ui Urtr'-ft
"aku ingat atau teringat hajat si ant'.

Mujahid dalam taftirnya (hal. 50O dan Ibnu Abu H*im dalam taftirnya
(tD7t9).
Ibnu Abu llatin dalam A&imya (8D719)pada&n dso )r@g t€rpisah dengan
sanadyag sama

Qira'at Hamzah yaifi jiJi irf irif 3:l dengm huruf &aI berbaris 
'ntun 

dat kaf
berbaris dhammah. Arth-1,a ud"lg+, b6gi orang yang hendak mengingat.

Qira'at lainnya membacanya fli dengan huruf t4f b€r-tosydid yang artinya
mengambil pengajaran. Lihat Hujjah Al Qira'ot (haL 5l3).
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Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalab keduanya

menrpakan qira'd populer yang berdekatan maknanya, maka manapun

qira'atyangdibaca oleh seorang qari, berarti iabenar.

cco

?#,LrtSit3;+6f 
'Lbirx-a-iid;5"q;

@t1{1$6<.,b,;Ir
n D ur hfrnfu,hfiifu TuhfiJ Y urg lvloha P etry cy mg iat
(ialah) ormrg-otatg yulg Walfr) di orias bunu. ilengut

rendah W ilffr @bila ormg:oratg iahil qwJydW rnrr.elca,

fi wrela mengucapllorr. lda,ldt y arJg Mb'
(Qs. Al Fuqaan 1251:631

r*n it fimen Allah: 6fi $;+Ji|11"'"'Lii6.tiS5"C;
@ ffi !, 6 6j5iJ1 ffL'Lto* hunba'hutba rahan Yans Mottc

Penyaymg ifU F*nl orurrgatong ytns turialon di atos bumi

dengan renddt hofr dar. apabila otetg4rongiahil rrenyapa rmerefu,

nurefo ncnguctipfut hd*Mayang bdlc)

Firmm-Nyq{u!;rqJi$,'"r$4-Sid{S"qr"Danhombo-
honba Tuhon Yoq lulaha Penltayoq ilu AoWr) orang-orang Wry

Maksudqra adalah, dengan toleran, t€oang, bennibawa, tidak

sombong, tidak semena-mena, dan tidak belusatra berbuat kemrsakan

dan kemaksiatan kqada Allah di atasnya (mukabumi)

Penjelasan kami sesuai dengan pelrjelasan para ahli talc\ilil

mengenai ayat ini. Hanya sajq mereka berbeda pendapat



&r'shAI

Sebagian berpendapat bahwa mak$d firman Allab ,*JfVStX
t'''1, "gyqog-or@tg yang berjalan di atas bumi dengan rendah hoti,"
adalalt.mereka berjalan di atasnya (muka bumi) dengan tenang dan

berrribawa Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26554. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritalcan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada l<ami dari Ibnu Abrr Najih, dari Mujahid,

teirtang ayat, 6i,i;.-li[i '"rLT- Q-ri "orong-orwtg yang

berjalan di atas bumi dengan rendah hdi," ia berkata

"Maksudnya adalah dengan benrritawa dan teirang."670

26555. ....ia berkata: AMurrabman menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muhammad bin Abi Al Widhah me,lrceritalCIn kepada

kami darirAbdut Karim, dari Mujahi4 tentang firman AllalL

6i*J'l|56jL1-'Yang berjalm di aas bwti dengan rendah

hati," ia berkat4 "Maksrdnya adalah deirgan toleran dan

. bennibawa'671

26556.*Muhammad bin Amru menceritakan kepadalnr, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kqada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi, Al l{arits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan kepada lomi, scmuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatri{ tentang firman Allab 6i,i'li&5fi-
"Yantg herjatm di atas bwni dengm rendah hdi,'ia berkatq

"Maksudn5/a adalah de,lrgan benuibawa dan tenang.'{z

Mujahid dalm ta$irnya (hal. 506), Ibnu Abu Huim dalam ta8irnya (8D721),

Abu Ja'frr An-Nuhhas &l*a Ma'qti Al Qu'an(5146), dan Al Mawardi dalam
,*rNutrat wa Al UWt (4/l 55).
Ibnu A6iyah dalg"/t Al Muhsrt Al Waiiz @Dl$).
Lifinr.asal, sebclumnya.
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26557. Al Qasim menceritakan kcpada l@mi, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada ka-i, ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kepadaku &ri Ibnu Juraij, dari Mujahid" derrgan riwayat yang

sama.

26558. Al llasan menccritakan kqada lemi, ia be*afia: Abd$azzaq

m€qgaba*an kepada lrami dad Ats-Tsari, dari Ibnu Abu

N"jih, dari Mujahi4 t€Nilang aW t3;L$ftO6tX. "Y@tg

berjalm di aos bwi dengm renfuh hdi," ia berkda,

'Maksrdqra adalah de,ngan benribawa dan tenang.'ru

26559. Yahya bin Thalhah Al Yarbu'i menceritatcan kepadalcrl ia

berkatd S1larik menceritakan kepada knmi dari Salino, dad

Sa'id dan Abdurrahman, tentang "y* 6d{t96!X-<r2$i
"Orotg-orotg yory berialm di das burni dengm rendah

hdi," mereka berdua b€rkatar "I\daksrdnya adalah dengan

benribawa dan tenang.'67a

26560. Abu Kuraib meirceritakan kcpada kemi, ia berk#: Ibnu

Yaman menceritakan kepada l€mi dad Syarit dari Jabir, dari

Ammar, dari ltrimah, tentang firman Allab gid'fitr6t!3-
"Orurgorurg 1tory berialan di aas buni dengan rendoh

Mi,u ia be*ata, 'Maksudnya adalah dengan benn'ibawa dan

tenang.'{75

26561. ...ia berkara: Ibnu Yaman meirceritakan kepada l<ami dari

Su$aru dari Manshur, dari Mujahi4 dengan riwayat yang

sallla

Mujahid dalrn taBimya (h"1. 505), Abdurrazzak dalam ta&imya Q1458),
Sufyan Ats-Tsauri dalam ta$irnya (hd. 227), dm HanDsd dalm Az-hrtd
(,,t605t.
Al Baghswi &ln Ma'alim At-Tezil (41246) dcngm rcdslci )'eg sma tmpa
sou4 de Al lVahidi dalm taftirnya W83).
bid
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26562. Ibnu Humaid meni€ritakao kqada l@mi, ia berkata: Hikam
meirceritakan kqada l<ami dai Ayyub, dari Amru AI Mala'i,
teirtang ,v* 6i"fit{"5r}3- "Ororyorang lwtg berjalan di
dcrs buni, dengan rendah hdi,' ia berkata "lvlaksudnya

,,r,, ddalah deogan berrfibawa dan tenang."676

.rr:ip612 ahli tahilil lainnya berpendapt bahwa 'naknanya adalalt
mereka berjalan di atasnya (muka bumi) dengan kaaamn dan rendah

diri. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

26563. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abdullah menceritakan

kepda kami, ia berkata: Muawiyah menceritalcan kepadaku
' dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalr &6r1:3.<r-5i

$ji,rJit"Orotg-orwtg yang berjalm di aas bwti denian
rendah hdi," ia berkata, "Ivlaksudnya adalah deirgan ketaatan"

menjaga kehormatan, dan rendah dii.'s71

265&. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

_ A1,abllu menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku* 
me,nceritakan kepadakq ia berkata Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayabnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalt
6;,,;;li,$ 6fi- 6-5i d#Ji',6) '!Mt hmfia-homba
fulwt Yory Matu Penyalnng itu (ialat ) orang-orang y@tg

berjalm di atas bwni dengon rendah hdi," ia berkata,

"lvlaksudnya adalalt mereka berjdan di atas muka bumi
dengan *o t'$"

Ibnu Mandu dalam .[isaz Al Arab (131439) dri llainalU Surym Ats-Tsauri
dalam ta&imya (bL 227) dcngan rdatsi )mg sma, dan Ibnu Al Jauzi dalarr
ZadAl lv{asb (6/101).
Ibnu Ab,n I{dim dal"m ta&irnya (8D720) dan Ibnu Athiyah dalam Al lrtuhtto
frvqiiz(42tt).
I(mi tidak D€n€mukaonya deirgan r€daksi s€eerti ini di anAra referensi-
rcftmsi f,mg ada pada kami.

6n
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26565. Ahad bin AMurrahmm neocerialm kcpadab ia bedrata

Pamuhr Abdullah bin Wahb, mcoceritakm kepa/l-ht ia
. bedr& Ibrahim bin Suwaid mcnulis surd kepadalnr, ia

bertm Aku me,ndeirgar Zaid bin Aslm bertm Ahrmcai
ta&ir a1d, ,6.6{6fr<6i "Ororg+rotg rmtg Watot
d qtos burd doga rcrrfut Mi" Tryi alo tidak
m€o€mukmlra pada sirya prm. Lalu aku bemiryi ddrn
ti&r- Dikmakm k@aku bahc/a Ecrclra adalah Gogqmg
yang tidak mar berbuc kenrsa&m di m muka tnrmi.@

2656. Abu Kuraib meoceritakm kqlada tmi, ia bedrata: Ibnu
Ymm men@ritalran kepada kmi dei Us@ah bin Zaid bin
Aslm, dai qrabn)ra,'ia bd(4 aUcrcka tidak bertrlrt
keiusakm di mrka hmi."6il'

26567. Yumrs menceriukm kepad*q ia bertata Ihu trahab
msrgebatrn kerda kami, ia bd(@ Ibnu Zaid be*da
t€ffis from Alrab 6 6{t;t 6rlli65i dffvlvzt
"bt lwnb*honba Turro, Yutg llhlu Peryayog ilu Aobtt)
or@rgerorgprg berjalo, di aos bwi dengorenfuhM,"
ia b€*da, avlereka tidak sonbons tet"ilry --rusia, tid L

semen&mena, dm tidak bqtud tcrustalmo.- h kEmrtdm
meq@cq, * q$ a W'ar3*j-.{'q1y44',bfi 13fi i*-
'qf\'{Jfrf {i3 *is""i ifi*a ti lturi jdikor rduk
or@rg<n@tg ,ptg fidok rtngin nwgonbongfrot &i fu,
berbud kcrusak@ d (rraira) korn Dot kcwfuIwr (ywtg

boik) itu &lol, bagi orogorory Wg bertolcwan (Qs. Al
aashash 1ZS1: ir;6t

I(mi tidak meoemrhnya dEgm rcdalui rcpcrd ini di @a rftncnsi-
referensi yang ada pada ta'ni. 156 melrnenya poda arc yag hhu
Ibnu Abu IIatiE dalm ta8inrya (UmD dm Al lriruladi &fu ,lnJtW wa
Alllwr@ll$).
IdAdiffi &rrm ta&imra (umD.

6'D
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Para ahli tslonil lainnya berpendapa bahwa naknan),a adalalt

mereka b€rjalan di atasnya dengan toleran, tidak jahil terhadap orang

yang berbuat jahil kepada mereka Mereka yang berpendapat demikian

di antaranyayaitu:

26568. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
",Yamar menceritakan kepada kami dari Abu Asy-Asyhab, dari

Al Hasan, tentang firman Allab Writ"it\"Orongyang
berjalm di atas bwni dengan rendah ,tdi,u ia berkata"

"I\daksudnya adalah, mereka adalah omng-orang yang

toleran, yang jika mereka dijahili maka mereka tidak

menjahili.'6e

26569. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Al Husein

me,nceritakan kepada kami dari Yaad,.dai Ikimalq tentang

firman-Nya" 6i,rJi$.'o.,fj "orory-orory yng berjatan di
das bwni dengot rendoh hati,u ia be*ata, "lvlakzudnya

.iidatab 
me,reka orang-orang yang toleran.'fi3

26570. AI tlasan menceritakan kepada lomi, ia ber*ata: Abdrxraza
mengabarkan kepada l<ami, ia berkata: Ma'mar mengabarlon

kepada l<ami dari Al Hasan, teirtang firman Allalt ,fJlUStX
t1j "Orang-orory ymg berjatm di aas bumi dengwt rendah

hdlu ia berkata "Mereka adalah para ulama ymg toleran,

yang tidak berbuat bodoh.'n 67UE aJy{r'#LftS

Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (tD720) dan AI lUarrardi dalam A*Naka wa
Al Uwr$lrs4).
Kami tidak maremukannya.dengan sutad kepada lkimah. Li&rf. atsu-atst
sebelum dan sesudahqa.
Abdurazalc dalam ta8irnya (21458),Ibnu Abu Sfibah dalam mushannafrya
(7/lt9), Al Baihaqi dalam SW'ab Al Imm (6R46), dan Ibnu Abu Ashim dalam

Az-tuhd0t26D.
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'Dan apabila orangqro'g iahil menyapa mereka' mereka

mengucapkan kata-kat a (yang mengon&ug) kcs elonatot "

Yakni Jika orang-orang yang tidak me'ngetahui t€ntang

Allah menyapa me'reka de'ngan ucapan )'ang tid* mereka

sukai, me,reka menjawabnya de'lrgan ucapan yang baik dan

beoar.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasm pra ahli talsril yang

menyebutkan nwayat-nwa1d beriht ini:

26sTl.IbnuBasysprmenceritakankepadary'iabertata
auaurranman menceritakan kaada kmi, ia be,ltaa: Abu Al

Asyhabmenceritakankepadal(amidariAtHasan't€ntalrg
aW ii$a,f "W Tlita ororyorory iahil meryop

,nereki...." ia ber*ata, 'Mer€ka adalah oiang-orang )'ang

tol€ran' yang jika mereka dijahili maka mereka tidak

meojahili'#

26572. Ibnu Humaid mmeritakm kepads ry ia Frtdd ftu et

Mubrak -*"oit *^ kepada kami dari Mllmr' dai Yahya

bin Al Mulfitar, dni Al Hasae t€ntmg firman Allab 6{
6L''j6 6Jrt$ W "Dan apbila orong-oroq iahil

menyaw merekg inereka mengucapkur ka*kaa (lturg

mengart&mg) kcselonatan,,, ia berkd4 ..$esmgguhnya orang-

oralrg ..,r.,i" ifu adalah kaum r,ang ttndrrk Pe,lrdeirgamn'

p*glilr"t"rrdananggotatubuhmerekatEdukkepadaAllalt
sehingga orang )'ang jahil (drmgu) menyang[a mereka sakit'

padahalmerekasungguhorallgyangberakalsehatAkanlgl4i,l

mereka dimasuki rasa talart yang tidak memastrki selain merekq

darrpengetahrranmerekatmtanga*biratmengfulangimereka

dari dunia Jadi, meneka berkata 'segala puji bagi Allah yang

:

5t5 Ibnu Al Mubarak dalam Az-Zuhd (11425), Haonad dalam Az'Ztthd (26M)' dan

Ibnu Abu Ashim dalm Az-ZuM Q n1T'

:T7{1



tetah menghilangkm kesedihan dari kami'. Demi Allalt
kesedihm dunia tidak menyedilrkan mereke dan rya yang

mereka pal@i untuk meraih alfiird tidak besar di dalam jiwa
mereka Rasa takrs t€rhadap ne,raka membuat mereka menangis.

Sesungguhnya omng yang terhibur dengan hibnran dari Allah
jiwanya tercabik-cabik menyesali dtrniq dan siapa yang tidak
melihd nikmat Allah atas dirinya, rpaka berkuranglah ilmrurya
dan tibalah saat sengsiaranya'ft6

26573. Ibnu Basysyar menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada lomi, ia berkata: Su&an
menceritakan kepada kami dari Ibnu Abu NajrlU dari Mujahi{
tentang aya\ ({7 66 <,hSSt 'il"€(yi 'out apabita

jahil runyapa mereia, mereka mengucapkan

kaa-ksta (yang mengandwg) kcselman"'t ia b€rkat4
eeg*rr.,6t

26574. Ibau Basysyar mcncerita}an kepada kilri, ia berkata:

!y Abdurratrman menceritakan kepada kani, ia berkata:

Muhammad bin Abu Al Widhah menceritakan kqada kami

dari AMul l(arim, dari Mujahi4 6:.'664JriJ1fi$*5
"Dan apobila orang-orumg jahit meryap nerekA mereka

nungucapknt kata-kaa OmS mengqfung) keselamatan," ia

b€*ata, '?erkdaan yang benar.dt

*,..ft.o Al Mubarak dal,rl Az-ZuM (l/134) dan Ibnu Katsir dalarn tafrirnya
(tot320).ffi Ibnu Abu Hatim dalam ta8irrya (5D722) dan Al Mawardi dalam A*Nttlrat wa
Alllwr(4/155).6tt lbnu Abu Hatim dalam ta&irnla $n722) dan Al Bagbawi dalm Ma'alim At-
Tezil (4D46).

SnruhAtFnrqadr
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26s7s. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi{ dengan riwayat yang sama68e

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karli, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakn dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang aya\ $)3

l:r1:.1}8 6jr;i3t W 'Don apabila orangorang iahil
meryqp merek4 mergka kaa'kata (yang

mengandng) kcselanatan," ia be*at4 "Mereka adalah

orang-orang yang toleran.'s

26577. ...ia bertda: Al Husein me,lrceritakan kepada kami, ia berkata:

Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Abu Al
Asyhab, dari Al Hasao, ia berkata "Mereka adalah oftmg-

oralrg toleran )rang tidak jahil. Jika mereka dijahili maka

me,reka toleran dan tidak b€rbuat bodoh. Ini adalah waktu

siang merckq Uagaimana halnya de,lrgan waktu halam
mereka? Mereka melunskan kaki mereka dan me,ngalirkan air

mata di prpr merekq me,mohon kepada Allah unhrk menebus

26578. ...ia berkata: Al Husein menceritakan kepada kami, ia berkata:

Husyaim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Ubadah

m€ngabarkankepadat€mi dari Al Hasan, iaberkata, "Mereka

adalah orang{rang toleran yang tidak jahil, dan kalauprm

mereka dijahili, mereka tidak me,mbalasnya."6e?

ceo

AMnrrazak dalam ta&irn}ra 8l 458).

As-Suynthi daWn Ad-Owr Al Mo*w (6D74).
Al Baihaqi d^lam St u' ab Al Imu (6R45).
Ibnu Abu Ashim daten Az-Zuhd (1D77).
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@6nsw,
oDur or@tg yutg rrelalui malrrlntwri drrrrgcrr.trrrsuiuit itfrr

trlrdiri unfii/r Tuh$J ns el<* D ut orarg. or6Jg y aW Mata,
Y a Tulwt l<nni, ionii<atr ddzab I alwsn il6i l@rri,

sesnnguhnyodzablryoialadolahlccbdr.osaam yorrrgkelrrrl.'

SesnnguhnyoJalwtr,miatsehmilctnn'uktrlfl tptncnsta[
ilm tenpkpniarwr.' (Qs. Al Furqaan l25lz 64.661

Tchyit firman Alrrh:,@ (iij 6-g,#)6;Lir5$
qt @q? 6( Lfit:i 6{&eff.€; i;fviiJfi-'o.$3
@ YL?3tig.L!,11"(oan oring yoog nclalui trulan hui dengan

bercufid dan bediri untuk Tuhan nurcfo. Dan orungorung yang
berfuta, "Ys Tuhan hami, jarrthan adzab lahanam furi kart,
seswtgguhnya dzobnya itu odalah fubhosoan yarrg kehol"
Seswtgguhnya lahanam itu seburubburuh tengmt nundap dan

tenqot kediamon")

Maksudnya adalab orang-ora+g yang melewati malam dengan

mengerjakan shalat kepada Allah dan bolak-balik di antara zujud dan

b€rdiri dalam shalat mereka

lafaz/n L$;-"Dan berdiri untuk httnn mereka," merupakan

,!got rk jr-ak dari ini sebagaimana i*lt aaAan bentuk jamuk d*i d,.'e!(;g ii?j6J;{O-tri "D*, orets-orons Tang berkita,
'Ya Tuhan kailri, jauhkan adzab Jahoun dori l{ami'. " Allah SWT

berfirmaru "Dan orang-orang yang berdoa kepada Allah agar



TdlfrArt;na}rqi

memalingkdn hukuman daq adzab-Nya dari mereka karena takut
temaOapnya

Firman AllalL $;j'o( t1ifi,,6) "sesunggtivrya odzabnya

itu adalah kcbinasaan yang kekal," maksudnya ad+lab sesungguhnya

adzab Jahanam adalah hukuman yanii pasti abadi, tidak lepas dari orang
yang diadzab dengannya dari oran'g-orang l<afir dan me,rrbinasakannya

Dikatakan bagi orang yang'mengutan}an i;; tanrrra ia me,ntmtut

haknya dan mendesak oring yang punya utang kepadanya Darinya
termasuk perkataan ses€omng yang sangat gandrung kepada wanita, ir!

:6\.i-fi'viu *ogut suka k€pada waoita" !\?f l,!ri *si n m
sangat suka kepada si fulan." Jadi, ia tidak bisa menahan rasa cintanya
Seperti p€rkataan Al A'sya berikut ini:

Jg Y 'ty'x-i F oti g';;t6lr
'Jika ia menglruhma patt setimpal. Mrjika dia memberi ba\tnk,

,naka dio tidak pe&tti'ffi

Maksudnya adalab jika dia menghukum maka huhrmannya
pasti, tidak akan bisa lepas dari. yang dihukumnya, dan pasti

mernbinasakannya.

Serta ucapan Bisyr bin Abu Khazim berikut ini:@
,.ra.

vt? 6t{, r{r& 6rtJ dt?;"3r,-Jilt;7.:

Ini adalah safir bait qasidah panjang yang berisi pujian terhadap Al Aswad bin
Al Mundzir Al-Lakbmi. Pada bagian awalnya ia bertata:

,t:?'tJ,frt,t::"t'fifiY.;tii,,Qu
igi b 1',t4t)t ias1 :i"|t*i';5bs

Lihat Ad-Diwan (hal. 9), Abu Ja'frr An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qu'an
(5/48), dan Al Qurthubi dalam ta&irnya (13172).
Dia adalah Bisyr bin Amru bin Abu Khazim Al Asadi, seomng pe,lryair masa
Jahililah.

aa
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" Hoi btntng-burung. Naso dan hoi pengubwan

Ke&totya adatat siksaan, dan keduany odalal, balasanos

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26579. Ali bin Al Hasan Al-La'i menceritakan kepadaku, ia berkata:

Al Mu'afi bin Itmran Al Moushili mengabarkan ke,pada kami

dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'ab, tentang

filman AllalL C:?'ohlil:{" €)) " sesungtirqn admbnya

itu adolah kebinosaan yang kekal," ia berkata, *Allah bertanya

kqada orang-orang kafir tentang nikmat-nikmat-Nya, turnun

mereka tidak menjawab'Nya, maka Dia mendenda mereka dan

me,masukkan mereka ke dalam nqaka'ff

26580. ...ia berkaa: Al Mu'afi menceritakan kqada kami dari Abu

Al Asyhab, dad Al Hasan, tentang firman Allah
q75gq1$i4l "seswgttlvryn adzab4n itu adatah

bahwa setiap orang yang didenda dapat dilepaskan dendanya,

kectrali denda Jahanam. "6e7

kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

kami, ia berkata: Ibnu T:rid brlfl<arta

Wi Sg qi(i 6!."sesmggtiwya

6e5 Riwalratbaittersebutsepertiyangt€rtera dzlamA*NukawaAlUytn(4/155):
vt.P ulf1qt& utf.1 rt-Il pg rlilt lrc,

'Hol penguburan dan hoi perempuot
Adalah bagitt doi sihsaat; dan kedtanya adalah pembalason setimpal."

Libfi. Ad-Diwtt (hal. 9), Majaz Al Qtr'an (280), dat A*Nakat wa Al Uyn
(4/ls5).

6e6 iU* AUu Hatim dalam tafsirnya (5D724) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya

Q3n?).6vt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8n7X), Ibnu Abu Syaibah dalam
mushannaftya (7/188), dan Ibnu Abu Ashim dalam Az-Zuhd (1D86).

26581. Yunus menceritakan

mengabarkan kepada

teirtang firman Allah,



fdlnrAdl,:Il.a&rld

adzabnya itu adotah kcbinasaan yery kckol," ia bertata' ..ilfl

:pJt.'5unrk""6ee

26582. Al Qasim menceritakan kQada kami, ia bertma Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj memceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, l$l:i.<)t
Wi6( "Sestutggtivtla adzabrrya itu adalah kebinasaot yotg

kckal," ia berkata, iMaksudnya adalah tidak pernah lepas

darinya'69

Firman Allah SWT: V'G\3WAaJ66L "sestnguluva

Jalwnam itu seb*tk-bwzk temp ,nenetaP dor temfi kcdiottot"
fvfarctrOnya adalalt Neraka Jabanam adalah sebunrk-buruk t€mpat dm

kediaman.

lvlakna /-ir adalah lrlir "tempd menetap" dan -"k"a irilir
adalah tri)i "kediaman". Sekan-akan makna tcatinmya adalalt

Jahanam rO"t U sebunrk-bunrk t€mpat 'nggal dan kediamm- Jika huruf

;;dd irait aawnnat -kan irillr, u"t rti ia berasal am triI; aan

jila dr=fatlalFtanti ii,l berarti ia berasal dari ii.
Ada yang mengatakan bahwa jil<a huruf mim dlrri iri'ir A-

fott*t-lvm ita;ir.3uga iio tortti dtiJr "te,mpat duduk". Dad,qfil

iridr aengan huruf miim berbais dhontmah de,ngan makna li0)l
t ".^rk 

ucapan Salamah bin Jandal beriht ini:7m

o,:k,ri;!i J\*iT-: Ift *ii 9v;
"Dua hoi, yaitu hui kcbesom dan perhmpttlan" adolal sdtt ltoi

lremb ali menyongs ong musuh'trustth' nor

sanad.
Dia adalah salamah bin Jandal bin Abdu Amru At-Taimi seora-ng p€nyair

Jahilifh. Lihat biografinya dzlam Ktazanah Al Adab Ql86)'
Al Qrirthubi dalam ta$irnya (14/88).
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Dai tata iriiir png bermakna ].U;ir termasr* wrym Abbas

bin l\dardas beriht ini:7@
aaaa

ri,rly dt;7],t di:;i
- 

a a
f) ok'r;fry ,*

"Bagaimanaptm burubtya aht dan kmnu, nonw, Wg kchiloryan
tempat tidak melilatryn.' f, B

GOC

Ay,<fi1o(4)W-{3\j,rS-fJWfyGJtS

@t1v
"Dorrt cn(mg.orutg ycrrJg a4bilo ,nrrlnfulrrrriol.m (t:urrrtrl),

nsela dd& Mebih.lebihffr, dsr fidak OuAO kihir, ilmt
adalah (penfulmiaon iat) di tengah.tengah otno yorrJg

- denfltfun. " (Qs. Al Furqaan llilz 671

Tarwil fiman Auah: 'i,t :rW-{3ljrs-{1iA1$65t5
@ YG af' 4. (o an or an g-o t an g y o, g' rpo;ito itunfrclanj akan

lhutal, tnerelu tidak berlebih-lebihan, dan tidak tpubl HH4 dan
adoloh [pembelonjoan ituJ di tengah-tengah antaruyorg dn ikian)

Uarcuanya adalah orang-orang yang jika mereka

me,mbelanjakan hartanya, maka. mereka tidak berlebih-tebihan dalam

membelanjakannya

Dia adalah Al Abbas bin Mardas bin Abu Amir d.s;.qa$i, peuyair dua maiq
masa Jahiliyah dan Islam, dan.ia temnasuk ffijf iAlU (ormg ymg dirayr
hatinf,a ddam hal pembagian zakaD. Ibunya adaleh. AI I(hrmsa'. Lihst
biografinya dalam Thabaqat lbrru Sa'ad (4115).

Ibnu lvlanzhu dalam Lisan Al Arab (l2t5}6)(entri: i1I).
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Para ahli tat$,il befteda pendapat tentang nafkah (belaqia) yang

AUah maksudkan dalam konteks ayat ini, apakah hal itu berlebih-

lebihan (,Jrrrli) dan apal@h terlalu h€mat $uilil dalam

membelanj atcan'tartaf

Sebagian b€rpendapd bahwa lafazh Urr:"1i matsgAnya adalah

belaqia yang dikeluarkan pada kematrsiatan t€rhadap Allah, sekaliprrn

sedikit.

Mereka mengatakan bahwa itulah makzudnyq dan dinamakan-

Nyatjrr:1.

Mereka mengatakan bahwa fafa* ]tdlfi maksudnya adalah

tidak mengeluarkan hak Allah. Mereka y*g 6tp*d"put demikian di

antaranya adalah:

26583. Ali menceritakan ke,padahr, ia berkara: Abu Shatih

menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadal$ dari Ali, dari Ibnu Abbas' tcqqry

nrman Allab 4f' 4.1,U) W. {3 $#- {WTrsyOSti
V$ "Dan orang'orotg yang apabila membelaniakon (huta),

mereka fidak berlebih'lebilwn, dan tidak (Wla) kifir, don

adalah (pembelu{oan itu) di tengah-tengah antua ywrg

demikiot " ia berkata, 'Mereka adalah orang-orang muloin
yang tidak berlebih-lebihan hingga mengeluarkan belaqia

dalam rangka b€maksiat kepada Allalt dantidakterlalu hemat

hingga tidak memberikan hak-hak {t616.::704

26584. Abu Kgraib me,lrceritakan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepadakami dari Ustrran bin Al Aswa{

dari Mujahi4 ia berkata "sekiranya aktr membelanjalen emas

sebukit Abu Kubais dalam taat kepada Allab maka itu tidak

u Ibnu Abu Hatim dalam ta$inrya (tD725, 2726) pada dua dst )ang terpisab'

dan Al Mawardi dalan A*Nukotwa Al Uyn (4/155).

,,, ,,,,,,-t Gili
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26s85.

26s86.

dikatakan berlebih-lebihan. Akan t€tapi jika aktr mengeluarkan

b"laqia sebanyak satu sftc'pun dalanr rangka malsiat terhadap

AllalL maka rlinamakan berlebih-lebihan "705

Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husein

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Ilaiiaj menceritakan

kepadalu dari Ibnu Juraij, tentang firman Allab 'f;AKst65b

W- {3 $* F "Dan or@tg-or(mg ),ang apabila

membelofakm (ltota), mereka fidak berlebih-lebihsr, fun
tidak (pula) Hkir," ia berkata, 'Maksudnya adalah dalam

me,ngeluarkan belaqia pada sesuafir yang dilarang Allalt
sekalipnn jumlahnya satu dirham. W-'J3 'Dan tidak (wla)
kikir'dao tidak mernbatasi infak di jalantebe,naran."76

Yrmus menceritakan kepadakq ia bertata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Taid W,*a
teirtans filman Allab i(4t W-f3 13# f:6:Sy4-itSlli;, 4f' <;. "Dilt or*g-**;g wry apbila
rumbelotjakan (huta), mereka fidak berlebih-tebitwt, dan

tidak (Wlo) kikir, dan adalah (pembelo{am itu) di tengah-

tengah otoa yang demikiot." Ia berkata, 'Maksudnya
adalalu mereka tidak berlebih-lebihan hingga mengeluarkan

belaqia dalam rangka bennaksiat kepada Allah. Setiap yang

dibelaqiakan dalam rangka malsiat terhadap Allalt sekalipui

sedikit, tstap dinamakan berlebih-lebihan, dan mereka tidak

terlalu hemat hingga tidak mau mengeluarkan naftah dalaur

Al Qnrlhr$i dalam a&imya (7/ll0), surah Al An'aur tafsir ayat 142, Al
Baghawi dM Ma'alim At:Taruil Qll36), dm Asy-Sfaukani dalam Fdh Al
Sadb(Ut7o)
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4D4t) dcngian rcdalci s€Nuda dari Ibnu
Juraij.
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rangka menaati Atlatl. Setiap yang tidak dikeluarkan dalam

rangka menaati Allah, sekalipun banyalq dinamakan f.iLir.u707

26587. ...ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia

berkata: Ibrahim bin Nasyith mengabarkan kepadaku dari

Umar (maula Ghufratt), bahwa ia pernah ditanya tentang

3r.r:"1i. la lalu menjawab, "segala sesuatu yang kau

belanjakan bukan dalam rangka kstaatan kepada Allalxt

dinamakan Ut j"7i'berlebih-lebiban'."70t

Para atrli tal<vvil lainnya berpendapat bahwa latafu Utlli
maksudnya adalah melampaui batas dalam pengeluaran belanja

sedangkan ird$ aaAan mengabaikan yang semestinya Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya adalah:

26588. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Htrsein

menceritakan kepada katni, ia berkata: AMussalam bin Harb

. menceritakan kepada kami dari Mughira[ dari -Ibrahim,
teotans firrnan Allab W.{3 13# i6-$La5?l'mn
orang-orong yang apbila membelaniakon (hqta), mereka

tidak berlebih-lebilran, don tidok (pula) kikit," ia berkatq

'Mereka tidak sarrpai lapar, tidak sarrpai tidak berpakaiaq

dan tidak mengeluarkan belanja yang mernbuat orang-orang

berkata,'Dia telah berlebih-lebihan'."7D

26589. Sulaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepadakq ia

berkata: Muhammad bin Yazid bin Khunais Abu Abdillah Al
Maktrarmi AI Makki menceritakan kepada kami, ia berkata:

Aku mendenger Wuhaib bin Al Wad bin Abu Al Ward

D Ibnu Abu Hatim dalaq taBirnra (8n726r 2727) P8da &n dso yang t€rpisstt

letalcnya, deagan sanad yangsma.
mt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (ED726).
D Ibnu Abtr Hatim dalam tafsimya (SDl25) dan Al lvtawardi dalm AwNukat wa

Al llytn (4/155).



SurahNFatqrlarlt:

:. . (maula.tbani Makhaun) berkata" "Sgorang ulama bertemu

seorang. ulana yqng lebih tingg ilmunya, lalu ia berkata,

'Semoga Allah meryl.rmatipu. Beritatrulah aku tentang rumatr

: yang tidak disebut bedebih-lebihar5 apa itu?' Ia menjawab,

'Yaitu yang dapat menghalangimu dalr matahari dan

memayyngimu darr hujan'. la berkata, 'Sgmoga Allatl
meratrmatimu. Beritatrulah aku tentang makanan yang tidak

disebut berlebih-lebihan" apa itu?' Ia menjawab, 'Makanan
yang menytupi rasa lapar dan tidak sampai kenyang'. Ia
berkata lagi,'semoga Allatr merahmatimu. Beritahukanlah

aku tentang pakaian yang tidak disebut berlebih-lebiha&
apakatr ihr?' Ia menjawab, 'Pakaian yang dapat menuhrpi

auratrnu dan dapat menghangatkanmu dari rasa dingin'.'7to

26590. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurratrnan bin
S),uaih mengabarkan kepadhku dari Yazid bin Abu Hubaib,

mengenai ayat, y,fr||$yA.ltS "Dan orang-orang yang apabila

membelanjakan (harta)," ia berkata, "Mereka tidak
mengenakan pakaian untuk dandanan dan tidak makan untuk

mencari kelezatan, melainkan dari pakaian mereka hanya

bermaksud menutup aurat dan berlindung dari panas serta

dingin, sedangkan dari makanan mereka hanya bermaksud

menutupi rasa lapar dan menguatkan tubuh mereka untuk

beribadah kepada 1u1*r.:r7l I
I,

26591. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Hikam
menceritakan kepada kami dari AnbasalU dari Al Ala bin

?ro AbuNu'ah\ dalam.Hfuah At Aultya(S/152) dan Al Mizzi dalam Tahdzib Al
Kamal (l3ll74).?tt Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya.$n725), AI Mawardi dalam An:Nukat wa Al
,Uyun (41155);AlBaehawi dalam M,a'alim At Tanzil (4D48), dan Ibnu Athiyatr
dalan Al Muhanu Al Wajiz (4D20).
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AMul I(arim, dari Yazid bin Murrah Al Ja'fi, ia berkata' "Ilmu

lebih baik daripada amal, dan kebaikan berada di antara dua

keburukan. Maksrdnya, jika mereka mbrnbelanjakan harta

maka mereka tidak berlebih-lebihan dan tidal( terlalu hemat,

dan sebaik-baik t'.ttplil*tA-u*al)"' adalah yang

pertengahannya-'?l3

26592. Ibnu Basysyar menceritakan kepada l<ard, ia berkata: Muslim

bin Ibrahim menceritakan ke,pada karli, ia berkata: Ka'ab bin

Farukh menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadatr

menceritakan kepada kami dari Matlranif bin AMullalu ia

berkata, *Sebaik-baik perkara adalah yang pertengahanny4

dan kebaikan berada di antara dua kebunrkan." Aku lalu

bertanya kepada Qatadah, "Apa itu kebaikan di antara dua

kebunrkan?; Iu -.rri"*ub, lfr$ 13* {Wfsy6il3uDan orang-orang yang apabila membelaniakan (horta)'

mereka tidak bertebih-tebihan, dan tidok (pttta) kikir."1)l-

Para atrli talnril lainnya berpendapat bahwa Ur'j"$ ma*nanva

adalab Anda makan harta orang lain tanpa alasan yang benar. Mereka

yang b€rpendapat demikian di antaranya yaitu:

26593. Mutranlnad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Salim bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Ma'daru

ia berkata, "Aku pemah'berada di sisi Arm bin AMullah bin

Uthbah,ia berkata, 'Orang yang berlebihJebihan itu bukanlah

putes manuskip tertera j;lr, a* png benar adalah yang kami cantumkan

Jriilt.
Abu Thalib Al Qadhi dal?m llal At-Tirmi&i (lB4l) secara mtfu' dengan

redaksi: Keutamaan ilnu lebih baik daripada keutamaan amal.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8n727).
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orang yang memakan hartan-ya sendiri, melainkan orang yang

memakan harta orang 1"irrr::r715 '

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai hal-

tersebut adahh pendapa! orang yang mengatakan batrwa tJrpli
*berlebih-lebihan" dalam belanja yang dimaksud Allah dalam konteis

ayat ini adalatr belanja yang tidak melampaui batas, yang diperbolehkan

Allah bagi hamba-hamba-Nya 3uili 'tretit' adalah mengurangi apa

yang Allatr perintatrkan, sedangkan'iriir aaalatr yang berada di antara

dua sikap tersebut.

Kami katakan malaranya seperti b"grtr, karena orang yang

berlebih-lebihan dan orang yang pelit memang seperti demikian. Jika

sikap berlebih-lebihan dan terlalu hemat dalam mengeluarkan belanja

itu diperbolehkan, tentu keduanya tidak dicela, dan tenhr orang yang

berlebihan sota orang yang terlalu hemat tidak dicela; katena perbuatan

yang Allah izinkan, maka pelalourya tidak pantas mendapat celaan.

-"Jika ada yang berkata, "Apakah untuk itu ada batasan populer

yang dapat Anda jetaskan kepada kami?"

Jawabannya adalah, "Hal tersebut dipahami pada segala sesuatu

dari makanaru minuman, pakaian, sedekatr, amal-amal kebajikan, dan

sebagainya. Namun kami tidak suka mempegpanjang kitab ini dengan

menyetutkan setiap jenisnya secara terperinci. Hanya sajq

kesimpulannya u+l.h seperti yang telah kami jelaskan, yaihr seperti

seseorang me,makan makanan lebih dari kenyang sehingga melesukan

badannya, melemahkan kekuatannya, dan memalingkannya dari

ketaatan kepada Tuhannya serta pelaksanaan perintah-perintah wajib-

Nya. Hal itu termasuk berlebih-lebihan. Kemudian ia meninggalkan

makan, sernentara ia, prmya rurtuk itu,- sehingga 
_ 
hal tersebut

melematrkan fi siknyao .menguras kekuatannya, dan melematrkannya dari

7ts Ibnu Athiyatr dalam ll Muhariar ,4 Wajlz (4D20) dengan redaksi semakna dari
Iwad bin Abdullah bin Uthbah. i ;

$ln.ahNFwqaan
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melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Tuhannya. Hal ittl'
termasuk pelit SemeNrtara itu, sikap yang rhod€rat adalatl setiap sikap

yang terdapat di antara keduanya dari jenis yang telah kami sebutkan.

Adapun mengenakan pakaian untgk ke,rapian ketika berterru dengan

orang-orarrg, mengbadiri perayaan-perayaan dan perlompulan, serta

ketika perayaan hari-had besat, bukan saat pergl ke kantor, atau ia

rlakan makanan yang dapat menguatkannya untuk beribadah kepada

Tuhannya dengan makanan yang dapat menghilangkan rasa lapamya"

daripada memakaq banyak makanan namun tidak merrbantu fisik untuk

melakukan kewajiban kepada Allab maka yang demikian itu keluar

dari malna berlebih-lebihan. Bahlam itu temasuk kategori sikap

pertengahan; karena Rasulultah sAw telatr memerintabkan

sebagiannya dan menganjurkan sebagtan lain, se,perti saffia beliau,
*Tqk oda salahnya salah seordng dari kanu mengoleksi &u pakaian,

satu pakaian untuk koriaryn dan satu pkaim mtuk slala ,Iwn'at

serta hoi rayoqnt." Juga seperti sabdanya, "Jika Alloh memberikan

sdu nihnat keWda seorang rranbq" mako Dia suka melitm tfrTwrry
pda dbfnq,a" Serta hadits.hadits lain yang sejenis, yqog telah kami

jclaskan pada teirpat-tempatnya.

Firman-Nya, Y6 4f' <fi. ilU) 'Dan adolah

(pembelanjaon iA di tengah'tengah ontara Wg demiHan"

Maknanya adalalL mengeluarkan naftah secara adil dan baik,.:
seperti yang kami jelaskan.

Peqielasan l<ami sesuai dengan'peqielasan para ahli talodl.

Mereka yang berpendapat de.mikian di antaranya yaittr: 
r

26594. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Abu Sutaimarl dari W'abab bin

Mrmabbih, tentang firman Allah, V64lf'<tri%t uDan

' iEll
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adalah (pembelanjaan itu) di tengoh-tengah antoa yong
demikian" ia berkata, "setengatr dari harta m€treka."716

26595. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allalt <6.i%r
(6arys "Dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah+engah

antara yang demikian," ia berkatq "Malananya adalah,

mengeluarkan naftah (belarda) dengan benar.'717

26596. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berk,ata

tentang firman Allah, 66 aUs <fi.'bU) "Dan adalah
(pembelonjaon itu) di tengah-tengah antara yang demikian,"

ia berkata, "Lafah ir?, maknanya adalall mereka

mengeluarkan naftah dalam rangka menaati Allah dan

menahan nafkatr dari hal-hal yang diharamkan 411u1r.rr7l8

26597.. .,.ia berkata: Ibrahim bin Nasyith mengabarkan kepadalor dari
Umar (maula Ghufratt), ia berkata: Aku bertanya kepada

IJmar, "Apa itu iryirT" Ia menjawab,"irfliadalalL karnu tidak
mengeluarkrtn nafkah pada perkara yang tidak benar dan tidak
menatrannya dari hak yang merupakan kewajibanmu."Tle

Latazh ?t}/it dengan hwuf qaf befiais fathah, dalam
percakapan orang Arab berarti sesuatu di antara dua hal. Anda katakan

kepada wanita yang berperawakan sedang, (4.t*, 4 pt;;irt.ii;S ti! "dia
sungguh bagus, perawakannya sedang", sebagaimana perkataan Al
Hathi'atr berikut ini:

7t6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2727) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uyun(41156).

7t7 Kani tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami.?rt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya gfJ28).
7te 

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (t12727).
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t:i:i'tV ft?'a i* (- r; o€)uLcfic
"Suatu lrali Umamah bertreliting dengan berhtda . Oh, alangkah bagus

per avv akan dan w ai ahnYa. "72o

Jika huruf qay' nya di-kasrah-kanirriir, talu Anda katakan ?rld\
di,f ..Dia adalah pemimpin kelua-rganya', maka ma|r*r." adalatr, dia

mengatur urusan mereka. Padanya masih terdapat logatJogat lain, di

antaranya: 'Et *l €.'$ "Dia adalah pemimpin keluarganya",

semakna a""6" 'nilr{Youm, makna latazh dalam ayat adalatr,

pengeluaran belanjaTereka antara berlebih-lebihan dan terlalu irit

merupakan sikap yang seimbang (moderat), tidak melampaui batasan

Allah dan tidak kurang dali yang diwajibkan Allah, melainkan

pertengatran di antara itu, seperti yang diperbolehkanAllatr SWT.

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang cara meurbaca

firman Allah W-{3 "Dan tidak (ptla) Hkir."

Mayoritas ahli qira'atMadinah membacany u t;1-ilila"'g*
hurufya berbaris dhammah da1-taberbaris kasrah,dali lafazh V- - }1.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya W.{3, dengan

huruf ya berbaris fatlwh dan ta berbaris dhammah, berasal dali lafaztl
t to-. .4P-- -P.

Mayoritas ahli qira'at Bashrah membacany"';* di, aey-q*

htrrufya berbaris/a ,t oi a*r/a berbaris kasrahdari lafazfi '4-- ?."'

720

721

Ini merupakan satu bait dalam kunrpulan syairnya dari satu qasidah panjang

yang Uerisi tisah rmik Lrhatld'piwan (hal. I l)'
gf"i'otNafi dan fUnu Amir-l'..ts it'i arog* hunrfya berbaris dhammah dan ta

berbaris kasrah,dari lafaztr F.'-?1.
Qira,at Ibnu Katsir aan eud *ra r5l4 dengan huruf ya berbais fathah daln

huruf ta berbaris kasr ah.

Qira'af penduduk Kufah frk-. U\at n"ii at Al Qira' at (hal' 5 I 3-5 I 4)'

!r??-?,1



Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalalL masing-

masing qira'atgira'at ini dengan perbedaan redalsinya merupakan

logat-logat yang populer di kalangan Arab dan merupakan qira'ab
qiralat yang banyak dipakai di kalangan ahli qira'at selunrh negeri.

Maknanya ptrn sama Jadi, manapun qira'at yang dipakai oleh seorang

qri' dalammembacanya, telah dianggap benar.

Kami telatr menjelaskan makna lafazh ljriliaan l$iberikut
bukti-bukti pendtrkrurgnya dalam perkataan orang'Arab pada bagian
yang ialu dari kitab kard ini. Oleh karena itu, l<ami rasa sudah cukup

sehingga tidak. perlu mengulangnya di sini. Adapun mengenai

dinashabkannya lafazh pt:J/rt ada dua alasarU dan satah satuoya sudatr

disebutkan di atas, yaitu bahwa pada'ue diletakkan tti* '6Utr,li,"'

dengan makna 6r:jt u$'rt fiiill t'iU/4,u& z"anbelanja yang mereka

keluarkan di antara hal itu merupakan sikap yang moderaf'. Keduq
dijadikan t;i sebagai isim, maka sekalipun ia (r;i) redaksinya

dinashabkan namun maknanya /old', sebagaimana dikatakan '01, 
OV

grf-(li tii dengan makna gU U o,G g 1 Jrl..kurang dari ini pun

sudatr cukup bagimu". Demikian pula dengan firrran Allah, 'ir? :t
VCi Af' 4. "Dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah

antarq yang demikian," karena maknanya adatah irlri ; 'lrl'}t otSl
6rj "yatgmoderat di tengatr-tengatr yang demikian".

@@G

$ Lrfr f 6i ;ai {,}3:i5; 

"\;r:ty$ 
c6}i{ i.lb

A(b-"'\^,-^1-;6 ffiW,r!',t',i ;5 Zi;i{; 6\
5*a'p3 <jt;r ;6 ., f f @ €t4)as,15J114tii

722 Kaatl,ridinashabkan karena menjadi khabar ir3. @enj.)
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q6fr Iifr l?)*c@+rfi 3:#-qiaA,
@ ftg $ JY.Jfr9,c*;#46rj 6p

"Dan oftmg-orangyang dnak metryerrtah hiwJ yarrglaln
besqta Ntah diln dnak rnemburnth iiwa yarrg dihrr:anil<Nr

Ntah (menburul*ya) baruti dmgart (alnsan) ydngbenor,
dfrntidakbeuilw,barangsitpdyolngmelaldil<andsnikimt

irnr, niscaya ilia mendapu (trrmbalasarJ) dosa(yrya)' (yalni)
al<nrJ dilipugfidol@r. adzab urfiil<ny a pado Hclri Kiffilrit

dm dia al&nl<el<al dalaffJ adzab ia+ dalaml<cadf,frrr terhina,
keca.f,li orcmg- oftmg y utg binobat, bqimart dmt

mffigeriakf,r. mal sholilu mal<f,lnialratm, nrr.el<n iliganti
Nlah ilmgan hr:boliil<nn. D an adalah Nlrrh Malw

Pengamptnlf,gil,fiahoPanyayang.DartorartgyarJgbe*abu
don rnmgeriakf,n final slwlilv maknsesnngguhnya dia

be*obul<epadt /Jlah ilmgan tobdt yang sebenat.benffiiy*"
(Qs. Al Furqaan l25l: 68.711

menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh

jiwa yang diharamkan Allah [mcmbunuhnyal kecuali dengan

[alasanJ yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang

melakuhan demikian itu, niscaya dia mendapat [pembalasanJ
dosa[nyaJ, [yakniJ akan dilipatgandakan adzab untuknya pada

Hari Kiamat dan dia akan kekal dalam adzab itu, dalam keadaatt

terhina, kecuali orang-orong yang bertobat, beriman dan

'
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mcngedakan amal shalih; maka.kejahatan tmereka diganti Allah
dengan kebajikan Dan adalnh Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang. Dan orang yang bertobat dan mengerjakan anal
shalih, maka sesungguhnya dia bertobat kepadaAllah dengan tobat
yang sebenar-benarnya)

Maksudnya adalah, orang-orang yang tidak menyembah tuhan

lain sanrbil menyembah Allah, berarti telatr mempersekutukan dalam

ibadah mereka kepada-Nyq melainkan memumikan ibadah mttrk-Nya
dan menyendirikan ketaatan hanya kepada-Nya,'fi, #6i;Aft|ii$;
"Dan tidak membunuh jiwa yang dih.womkan Allah " Membunuhnya

,iSU Sl"Kecuali dengan (atasan) yang beno," bisa jadi karena dia

kafir sesudatr masuk Islam, atau berzina sesudah menikatr, atau

membunutr orang lainu maka ia dibunuh dengan sebabnyq A;;{t
"Dan tidak berzina," maka mereka mengerjakan hal-hal yang Allah
haramkan atas mereka dari kemalrrun. dfrffi-Sj "Barangsiapa yang

melah*an yqng demidan itlt," dan barangsiapa mengerjakan

perbudan-perbuatan ini, dia menyembah tuhan lain sarrbil menyembah

Allah, membrunrh jiwa yang Allah haramkan tanpa alasan yang benar,

dan melalarkan zina. ff$'& "Niscrya Dia mendapat (pembalasan)

dosa(nya)," yaitu htrktrman dan siksa dari Allah seperti yang Allatr
lnkiskan. Gt43 a1. lr; i:if 'fi,- ,it:6fi 5 ,'.:,'i- "(Yabti) akan

dilipatgandakan adzab untulotya pada Hmi Kiatnat dan dia akan kzkal

dalam adzab ifz. " Berasal dari kata ;fJt, yang termasuk ucapan Bal'a
bin Qais Al Kinani:723

ill'i br,ilt, uV &i*il.i'i.thr rsG

Dia adalah Bal'a bin Qais bin Rabi'ah bin Abdullah bin Ya'mar. Lihat
biografinya dalam A I Aghani (221 68) dan Jamhar ah Ans ab Al Ar ab (hal. I 8 I ).
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,,semoga Allahmembalas lbrw unyah koeno diaiadi duflaka,

padalut kcdurtukaan itu ada lruhtmonrrya "n4

Maloa irilia sini adalah iri'ir "huktrrran"'

Adayarrgmenyebutkanbahwaayatiniditunrnkaqkepada
Rasutullah SAW karcna ada satg kelompok kapur musyrik yang hendak

masuk Islam dari kalangan yang pemah terlibat dalam dosadosa ini'

Oleh karena ihr, mereka talort keislatnan mereka tidak ada gulEtya

dengan adaaya dosa-dosa yang latu itu. Mereka kerrudian bertanya

kepada Rasulullah sAw mengenai hal tersebut. Allah SWT lantas

menurunkan ayat ini, yang memberitatru mereka bahwa Allah

menerima tobat orang-orang yang bertobat dari mereka Riwayat-

riwayat yang menjelaskan hal tersebut adalah:

26598. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jrraij, ia berkata: Ya'la lt *:.t'-
menceritakan kepadalar dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnui{bbas,

bahwa beberapa ormg dari kaum musyrik pernah mernbruruh

banyak jiwa Lalu mereka mendatangi Mutrammad sAw dan

berkata, ..Dakwah yang kau senrkan kaada kami sungguh

bagus sekiranya kau beritahu kanri bahwa apa yang tel+\^T:-

keriakan itu ada penebus-nya'" Lalu tunmlah aya[ Y 
''il-!<;;;s;;;tuii'/rs#,li;3tr,j5si?t,,,ifi!fieq:-

' "Dan orang-orang yr"S tifuk merynmbah Tulnn yury lain

besertaAltahdantidakmembunuhjtwayangdihmmlkan
Atlah (membunuhnya) kcctnli dengan-@as.an2 ymtg benar'^

dot, tidak berzina.' serta ayat"{ ;artfr {Y VJ e$l aaW "f341 _to4,
*$t n U IJZJ "I<atakonlah,'Hai hamba-lumba-Ku yng

meio*p*i tatas terhadap diri mereka sendiri, iangotlah

tu Ibnu eutaibah Mlt[_ Ghrib Al Qur'a\(hal. 315), Al ManT di dalamA*Nukat

;;7iuwr(4/158), dan Al Qurthubi dalaur taftinrya 03nq'

I
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lramu berpttus asa dori rahmat Allah'. " Sampai 
"Vut 

i\ r# u
-lt'S'{;5i'aiX.+(ie?H)l"Sebelum'datansiarot
lcepadomu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak

menyadarinya" (Qs. Az-Zumar [39]: 53-55)

Ibnu Jutaij berkata: Mujahid juga mengatakan dengan riwayat

yang sama seperti perkataan Ibnu Abbas.725

26599. AHrillah bin Muhammad Al Faryabi menceritakan kepada

lomi, ia berkata: Su&an menceritakan kepada kami dari Abu

Muawiyah, dari Abu Amru Asy-Syaibani, dari AMullalu ia

berkata: Aku pemah bertanya kepada Rasulultah SAW tentang

apa saja dosa-dosa besar itu? Beliau menjawab, "I(au

nyatakan Allah memiliW tandingan, padalral Dia telah

menciptolcawnu, bahwa kau bunuh anabnu kseru ia makan

bersamamu (tafut miskin) dan (of1726 6u b;erzina dengan istri

tetanggamer.' Rasulullah SAW membacakan kepada kami

al,zl." $ L!$'a.$G:frl 6fi\$ ?; riJyir {<,ir,1 t tt3
<;ii-*; 6\ "Dqn orang-orang vang titk menvembah

Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang

dihoramkon Altah (membunuhrrya) kzcuali dengan (alasan)

yang benar, dan tidak berzina."127

Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Amir menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Manshur, dari

Abu Wa'il, dari Amru bin Syurahbil, dari Abdullah, ia berkata:

Aku berkata, *Wahai Rasulullah dosa apa yang paling besar?"

Al Bukhari dalui Tafsir Al Qw'an (4532) dan An-Nasa) dalam As-Sunan Al
Kubra (3467).

Plam manuskrip tertera j( latau), dan yang benar adalah yang kami cantumkan
irf 6atrwa).
Al Buldari dalam shahihnya (6468) dengan sedikit perbedaan redaksi dari
Amru bin Syurahbil bin Abdullah, dan Abu Ya'la dalam musnadnya (9/l0l).

26600.

725

726

727
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Beliau me,njawab, "Kou jadikan Allah memiliki tandingon,

Wdalat Dia telah mencipakanmt " Alotberkata, "Kemudian

apaf,'Beliau menjawab, 'I<qu bmul, anabru koena tahtt ia
makan bersamam*" Alor berkata, "Ke,mudian apdl" Beliau

menjawab, 'Kcu zitui istri teton*onu" Allah lalu

menunrnkan ayat sebagai pemknaran atas ucapan Rasulullatt

sAw t".'"brq JWI1F-{; ?t:.(J4$t {a}+;-*t-413
Zii-$t ,fit,{y'ifr'# "Dan orans-*i"s yang tictak

menyembah Tulun yang lain beserta Allah dan tidak

membwruh jiwa yong ditwramkon Allah (membwulmya)

kcauli deng*t (alasan) yang beno, dan tidak berzina."Dt

26601. Sutaiman bin Abdul Jabbar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ali bin Qadim menceritakan kepada ftami, iaberkata:

Asbath bin Nasttr Al Hamdani menceritakan kepada kard dari

Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abu Maisarah, dari AHullah
bin Mas'ud, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang s€n{ra

26602. Isa bin Utsman bin Isa Ar-Ramli melrceritakan kepadakq ia

berkata: Pamanktr (Yahya bin Isa) menceritakan kepadaku dari

Al A'masy, dari Su&aq dari Abdullah, ia berkata: Seorang

lelaki p€mah datang kepadaNabi SAW dan bertanya, "Wahai

Rasulullah, dosa apa yang paling besar?' Ia kemudian

menyebutkan hadits serupa.

26603. Ahmad bin Ishak Al Atrwadzi menceritakan kepadaktl ia

berkata: Amir bin Mudrik nrenceritakan kepada kami, ia

berkata: As-Sani (maksrdnya Ibnu Ismail) menceritakan

kepada kami, ia berkata: Asy-Sya'bi menceritakan kepada

kami dari Masruq, ia berkata: Abdullah berkata, '?ada suatu

? Al Bukfiari dalam shahihnya (4207), Muslim dalam shahihnya (86), Abu Daud

dalam ls-szttan (231), At-Tirmidzi dalam Tafsir Al Qtr'an (3182), Ahmad

dalarr musnadnya (114il), dan An-Nasa'i dalaur ls-Suian Al Kubra (3476).
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hari Rasulullah SAW keluar. Lalu aku mengikutinya.

Kemudian beliau dudtrk di atas tanah yang tingg, dan aku pun
' duduk di tempat yang letih rendatr darinya, sementara

wajahku sejajar dengan dua lututrya. Aku pun

mempergunakan kesempatan berduaan denganny4 dan aku

berkatq 'Dengan Ayatr dan Ibuku, watrai Rasulullab dosa apa

yang paling besar?" Beliau menjawab, "I{au rqntakan Allah
memiliki tqndingan, padalwl Dia telah menciptakanmil. " Alcl
lalu bertany4 "Kemudian ap{l" Beliau menjawab, "I(ou

bunuh anabnu karena kau tidak suka dia makan bersamomu."

Aku berkata "Kemudian apd?" Beliau menjawab, "I{au zinai
istri tetqnggamz. " Beliau lalu membaca ayat e<2fi{i.513
Aa.t6lfii "Dan orang-orang yang fidak meiyembah Tulnn
yang lain...."n9

26604. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Thalaq bin

Ghannam menceritakan kepada kami dari Za'idah dari
'.* Mapshur, ia berkata: Sa'id bin Jubair menceritakan kepadaktr,

atau diceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, bahwa

Abdtrratrman bin Abza pematr men)ruruhnya bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang dua ayat dalam suratr An-Nisaa', 6ij
(tg,l-L$ J3X-"Dan barangsiapa yang membunuh

seorang mubnin dengan sengaja...." (Qs. An-Nisaa' [a]: 93)

Serta ayat dalam surah Al Furqaarl ff*';$ ,*' Sfi- ;3
"Barangsiapa yang melahtlan yang demiHan itu, niscaya Dia
mendapat (pembalasan) dosa(nya)." Sampai, 6t4l ++liiJ
"Dan Dia akan kckal dalam adzab itu, dalam kcadaan

terhina" Ibnu Abbas menjawab, "Jika seseorang telatr masuk

Islam dan mengetahui syariat-syariatnya serta perintatr-

perintahnya kemudian dia membunuh seorang. mnkmin

72e Ibnu Katsir datam tafsirnya (l}l324).
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dengan sengajq maka tidak ada tobat baginya. Semelrtara itu,

ayat dalam surah Al Furqaan, manakala ayat tersebut turun,

orang-orang musyrik Malftah berkat4 'Karni telah

menyelartukan Allah dan membunuh jiwa yang Allatr

dibaramkan tanpa alasan yang benar, maka apa gunanya kami

masuk Islam?' Lalu tunurlah aya! AG r;$y 'Kecuatt or(mg-.

orang y(mg bertobat'. Maksudnya, siapa saja yang bertobat di

antara merek4 malca tobatnya diterima'.'#0

26605. Ibnu Hgmaid me,lrceritakan kepada lemi, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Manshur, ia berkata: Sa'id bin

Jubair menceritakan ke,padaku, atau ia berkata: Al Hakam

menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata:

Abdurrahman bin Abza perrah menyuruhku. Ia berkata:

Tanyatatr Ibnu Abbas Gntang kedua ayat ini, apa maksud ayat

daram ,*u1, al Furlryru 'ilii{i ?t1i!1fii6}i{ ullt3

#I {f ';t'i; ,li ;:A "Dan orang-s7fig vang-tidak
menyembah Tulwn yang lain beserta Allah dolt tidak

membunuh jtwa yang dihoamkan Allah (memburuhnya)

kcctnti dengan (alasan) yang benar." Serta ayat dalam suratr

An-Nisaa', k1ffi5.t36#,LJ$ j3i3- i3 *o*
barangsiapa yang membumth seorang mubnin dengan

sengaja maka balasannya ialah Neraka Jahanam." (Qs. Att-

Nisaa' [a]: 93). Aku lalu bertanya kepada Ibnu Abbas tentang

hal tersebut, dan ia menjawab, 'Manakala Allah menunrnkan

ayat dalam ""4 Al Furqaan, orang-orang musyrik Makkatl

berkata, 'Kami telah membunuh jiwa yang Allatl tmramtan,

dan kami telah menyembatr tuhan selain Allah'. ,Dia lalu

brfirman, WgL4Jr6 6ita3 ;C i Jy " Keculi orcmg-

z0 As-suyrttri dalam Ad-Durr Al Mottsur Q1624), ia mentrkilnya dari Abd bin

Humaid, Al Bulfiari, Al Hakim, Ibnu Mardawaih. Al Bul&ari dalam shahihnya

(4457) dengan redaksi senada" serta Muslim dalam shahihnya (3023).

qEl
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orctng yang bertobat, beriman don mengerjakan amal shalih."
Berarti, ayat ini untuk mereka. Adapun ayat dalam srnah An-
Nisaa', %" fiigf 6#,\39 J3fr_ lS ',Dan
buangsiapa yang membunuh seorang mubnin dengan

sengoy'a mako balasannya ialah Neraka Jahanam." (Qs. An-
Nisaa' [4]: 93) malaranya adalab jika seseorang telatt

mengetahui Islam, kemudian ia membunutr seorang muknrin
secara sengaja, maka ganjarannya adalah Jahanarn, tidak ada

tobat baginya'. Aku (Sa'id) kernudan menyebutkannya kepada

Mujahid, dan ia berkata, 'Kecuali orang yang menye.rf .::731

26606. Muharnnad bin Auf Ath-Tha'i menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ahmad bin Khalid Adz-Dzihni menceritalCIn kepada

kard, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada l<ami dari

Manshtu bin Al Mu'tamir, ia berkata: Sa'id bin Jubair

menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id bin AMurratrman
bin Abza berkata kepadaku, "Tanyalah lbnu Abbas tentang

,-dua ayat ini, ?t;(J11,fi1'{<j;;{ u.413 'o*, orans-orans
yang tidak menyembah Tulan yang lain beserta Allah'.
Sampai ayat, ,+G;,1 'Kecuali orang-orang yang bertobat'.

Serta aya\ 6L:!lji,,l3,i;_ ;5 " Dan barangsiapa yang
membunuh s eorang mulcrnin dengan s engaj a... - "

Aku latu bertanya kepada Ibnu Abbas tentangnya. Ia
menjawab, "Ayat dalarn surah Al Furqa?n ini diturunkan di
Makkah, sampai firman-Ny4 K4:.;415j 'Dan dsia ahan

l@tul dalam adzab itu, dalam t@odaan terhino'. Orang-orang

musyrik pun berkata, 'Apa gunanya kita masuk Islam,

sementara kita telah menyekutukan Allah, membunutr jiwa
yang Allatr haramkan, dan melakukan perbuatan-perbuatan

dalam As-Sunan (AB), dan Al Baihaqi dalam ls=Szn an (g116).



TdfsbAlJl.:fhabari

keji'. Altah lalu menurunkan ayat, 5L4',*i<;1a.3;C ily
W 'Kecaali orang-orang yang bertobat, beriman dan

mengerjalun amal shalih... '. Adapun orang yang masuk Islam

dan tetatr mengetahuinya, kemudian ia membunuh, maka'tak

ada tobat bag,inya' ."732

26607. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Abu Adi me,nceritakan kepada karf dari Syu'bah, dari Abu

Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang ayat

er\iij/y{li #,rt ;-art J3,,.1; ?; 6y fi {6}j-t i.1v
"Dan orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain

beserta Altah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan

Altah (membunuhnya) kecuali dengmt (alasan) yang

benar...." Ia berkata "Ayat ini dittrunkan terkait dengan

orang-orang musyrik.'73 3

26608. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada karni, ia berkata:

Mutrammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, iaterkata:

Syu'batr menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Sa'id

bin Jubair, ia berkata: Abdurrahman bin Abza pernah

menyunrtrlar bertanya kepada Ibnu Abbas tentang ayat, {'u-tl3

$t; 6y ii e lrii "Dan orang-orang vang tidak

menyembah Tulan yang lain beserta Allah." Kemudian ia

menyebutkan ucapan senada.

26609. Abdul Karim bin Umail menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ibratrim bin Al Mundzir menceritakan kepada kami, ia berkata:

Isa bin Syu'aib bin Tsauban Qnaula bani Ad-Dail dari

penduduk Madinah) menceritakan kepada kami dari Fulaih

As-Syammas, dari Utaid bin Abu Utaid, dari Abu Hurairatr,

'32. Muslim dalam shatrihnya (3022).
?33 'Muslim dalam shahihnya (3023) serta An-Nasa'i dalam As-Swtan Al Kubra

(l I 1 14) dan Al Muitaba (4002, 7 /86).
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ia berkata: Aku pematr shalat Isya bersama Rasulullah SAW.
Kemudian aku pulang. Tiba-tiba ada seorang perempuan di
depan pinttr rumahktr, maka aku mengucapkan salam. pintu

dibukakar5 dan aku pur masuk. Ketika alor sedang shalat di
tempat shalatku, tiba-tiba dia mengetuk pintu. Aku pun
mengizinkannya masulq dan dia pun masuk. Dia lalu berkata"
err{ku mendatangimu urtuk bertanya tentang satu peibuatan
yang telatr aku kerjakan, apakah masih ada tobat untukku. Aku
telah berzina" kemudian aku melahirkan analq dan aku
membunuhnya." Ah.l menjawab, "Tidalq batrkan tak ada
kenyamanan dan kemuliaan." Ia pun bangkit seraya
mengucapkan kata-kata penyesalarq "Drh, apakatr rnaktrluk
yang bagus ini diciptakan untuk neraka?,,,

Kemudian aku shalat Subuh bersama Rasulullah pada Subuh
malam itu. Setelatr itu kami duduk menrmggu izin meqiumpai
beliau, dan kami diizinkan, maka kami pun masuk. Orang

'-.. yang tadinya bersamaku lalu keluar, dan aku belakangan.
Beliau lalu berkata, "Ada apa hai Abu Hurairatr, apakah kau
mempunyai keperluan?" {hl berkat4'.Wahai Rasulullah, tadi
malam aku shalat bersamamu. Kemudian aku pulang.,, Ahl
ceritakan kepada beliau tentang kedatangan perempuan itu.
Rasulullah lalu bertanyA "A1M yang kau katakan
kcpadanya?" Aku katakan kepadanya "Tidalq demi Allatr,
bahkan tak ada kenyamanan dan kemuliaan.', Rasulullatr lantas
berkata "Alangkah buruk perkataanmu! Tidakkah kau baca
ayat, ?1(ftil e6jL-S r-itj 'Dan orang-orans yans
tidak menyembah fihan yang lain beserto Allah'. Serta {1
WSZ |83 1$t7: AG ,; 'Keanali orangerang yang
bertobat, beriman dan mengeryakan amol shalih,?,,
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Alar pun keltrar. Alar tidak meninggalkan satu tempat tinsgal

dan satu rumatr pun di Madinah kecuali aku berdiri di

depannya lalu berkata, "Jika pada kalian terdapat peremprum

yang telah datang kepada Abu Hurairah tadi malam, maka

hendaklah ia mendatangilu dan hendaklah ia bergembira."

Setelah aku selesai shalat Isya bersama Rasutullah SAW Pada

malamnya, te,rnyata ia (perempuan tersebut) berada di pintu

rumalrku. Aku lalu berkatq "BergernbiralalU sebab aku telatt

menemui Nabi SAW, kemudian aku ceritakan kepada beliau

tentang permasalahanmu yang kau katakan kepadakq dan apa

yang telatr laftatakan kepadamu. Ternyata beliau berkata'

'Alangkah bwuk perkataanmu! Tidokhah kau baca ayat ini'."
Lalu aku menrbacakannya kepada perempuall tersebut. Ia pun

menyrnglnn zujud seraya berkate "segala puji bagi Allatr

yang telah metfiadikan untukku jalan keluar dan tobat dali hal-

hal yang telatr aku lakukan."

Perempuan tenpbut dan analarya prm merdeka liama
anugeralt Allalt dan sungguh aktr telah bertobat dari apa yang

telah aku lakukan.aa

26610. Ibnu t[lnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya

bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin

Sulaiman menceritakan kepada kami dari Amru bin Malilq

dari Abu N Jauza ia berkata, ctl{ku seringkali mendatangi

Ibnu Abbas selaura tiga belas tatnru dan tak ada sesuatu pun

dari Al Qur'an kecuali aku tanyakan kepadanya. Utusanku

juga seringkali mendatangi Aisyatr. Aku tidak pernatt

mendengarnya dan mendengar seorang ulama pun mengatakan

'n Al Uqaili ddan. Ad-Dlnt'$a (31380'1.
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SurahNFurqaan

bahwa Allah berfirman kepada dosq 'Aku . tidak

mengampwrinya'."73s 
.

Para atrli takwil lainnya berpendapat batrwa ayat ini tehfr di-
nasaffit (dibatalkan hukumnya) dengan ayat dalam suratr An-Nisaa'.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ibnu Watlab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al
Mughirah bin Abdunatrman Al Harrani mengabarkan

kepadal'ru dari Abu Az-Zinad, dari Kharijah bin Z,ard,bahwaia
pemah masuk ke rumatr ayatrrya (Zatd), sementara waktu itu
di samping ayatrnya ada seorang lelaki kak sedang bertanya

kepadanya tentang ayat dalam suratr Al Furqaan ini dan ayat

dalarn suratr An-Nisaa', fi# L39, j;i;- ;S "Dan
barangsiapa yang membunuh seorang mulonin dengan

sengaja;' (Qs. An-Nisaa' [a]: 93). Taid bn Tsabit lalu
menjawab, *Aku telah mengetatrui ayat yang me-nasldr dari
yang dt-nasaWt Ayat dalam suratr An-Nisaa' me-nasaHt-nya
(ayat Al Furqan) enirm bulan sesudahnya."?36

26612. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jwaij, ia berkata: Adh-Dhatrhak bin
Muzahim, ia berkata, "Jarak wakttr antara surah ini (Al
Fnrqnan) dengan surah An-Nisaa' (#,Ljy j3,K-;S

' i'!' 
"Dan barangsiapa yang membunuh seorang mubnin dengan

sengaja." (Qs. An-Nisaa' [a]: 93) adatah tujnh ta]run."

Ibnu Juraij berkata: Al Qasim bin Abu Bazzah mengabarkan

kepadaku batrwa ia pemah bertanya kepada Sa'id bin Jubair,

Ibnu Athiyah dalan Al Muhs1ar Al Wajiz (41221) dan As-Suyrthi dalam Ad-
Durr Al Mantsur (21558).
Ibnu Athiyah dalanAl Muharru Al Wajiz (4D21\.
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..Apakah bagi orang yang memburuh seorang muknrin masih

ada tobat?' Sa'id menjawab, "Tidak." Ia (Al Qasim) lalu

membacakan selunrh ayat ini (Al Frnqaan) kepadanya. Lantas

Sa'id bin Jubair berkat4 etfiku pemah membacakannya kepada

Ibnu Abbas sebagaimana kau menrbacakannya kepadaku. Lalu

ia (Ibnu Abbas) menjawab, 'Ini adalah'strah Makkiyah yang

telah dr-nasafth oleh satu ayat Madaniyalr, yaitu ayat dala6

surah fu-[is*'r.rt737

Kami telah menjelaskan pendapat yang benar tentang ayat

dalam sgrah An-Nisaa' ini, sehingga kami tidak perlu mengulangnya

lag.

Seperti pendapat kami tentang mals, i61i, maka kira-kira

seperti itulah pendapat para- ahli tals,il. Hanya saja, mereka

mengatakan bahwa makna irili aaAan siksaan yang Allah timpakan

kepada orallg-orang yang mengerjakan dosadosa besar ini di sebuah

lembatr di Neraka Jatranam yang bernama ifi. Mereka l'yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26613. Ahmad bin Al Miqdam menceritakan kepadaku, ia berkata: Al

Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada karni, ia berkata:
' 

Al(u mendengar ayahku menceritakan dari Qatadalu dari Abu

Aynrb Al A*di,-dari AMullah bin Amrq ia berkata "irili
adalah sebuah lembah di dalam Neraka Jahanam."B8

26614. Muhammad bin Amru menceritakan kepada l<arli, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami' ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl

Al Bulaari dalam shahihnya (4484), Muslim dalam shatrihnya (3023), An-

Nasa'i dalam ls,szzan Al Kubra (11370), dan Ath'Thabrani dal35 Al Kabir
(12169) setta Al Ausath (3458).
ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D730) dan Al Mawardi dalam An'Nultst wa

Al Uyun (4/158).
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ia berkhta: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada katrri, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatrid, tentang firman Allab fffi$ "Nisccya

Dia mendapot (pembalasan) dosa(nya)," ia berkata, "Sebuah

lembatr di dalam Neraka Jaharram.'73e

26615. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku &iri Ibnu Juraij, dari Mujatrid. Ibnu Humaid

menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih

menceritakan kepada kami, ia berkara: Al Husain

menceritakan kepadq kami dari Yazid, dari Ikrimah, tentang

firman Allah, ffi'ei; ,+5 Sfi- ,;3 "Boangsia7n yang

melahtkan yang demikian itu, niscaya Dia mendapat

(pembalasan) dosa(nyo),'l Ia berkata, "Sebuah lembah di

dalam Neraka Jahanam yang isinya adalah para pezina"To

26616. Al Abbas bin Abu Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata:

"- Muhammad bn Ziyad menceritakan kepada karti, ia berkata:

Syarqi bin Qutharni menceritakan kepada l<ami dari Ltrqman

bin Amir Al Ktruza'i, ia berkata: Aktr pemah mendatangi Abu

Umamatr Shadiy bin Ajlan Al Bahili. Lalu aku berkat4

"Ceritakanlatr kepadaktr hadits yang pemah kau dengar dari

Rasutultah." Lantas ia memintakan makanan untukku. Ia

kerrudian berkata "Rasulullah SAW bersabda 'Seffiranya

'," sebuah batu seberat ratusan dicatrpakkan dori pinggir Neralra

"" Jalunam, maka batu itu tidak akin sampai kc dosarnya

selama lima piuh tahun, kcmudian ia (batu itu) akan sampai

ke Glroyy dan Atsam'.' Aku (Luqman) lalu berkata" "Apa itu

Mujafrid dalam tafsirnya (hal. 50?), Ibnu Abu Hatim dalam tafsiroya (8D730),
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (4/50).

Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (8D730) dengan redaksi yang sama dari

[nimah, bukan dari Mujahid.

7it9
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26617.

26618.

Gt ayy dan Atsanfl" Ia (Abu Umamah) menjawab, "Dua sumur

di bagian paling bawatr dari Neraka Jahanam, yang mengalir

nanah para pengllrni neraka. Keduanyalatr yang tryU$*
Allah dalam kitab-Nya, Yi;i;|, 3i'+i3i Wg 

"iiA\'Merelra menyia'nyiakan slwlat dan mempertwutkan lwwa

nafsunya, maka merela kclak alun merumui kesesarg''' (Qt'

Maryarr [19]: 59) Serta dalam stratr Al Furqaa4 ,$Zi$j;
CGl ii; -t$ &4 "Dan tidak berzina, barangsiapa yang

melah*sr yang demiWan itu, niscaya Dia mendapat

(pembalas ot) dos a (nYa)' .-7 
ar

Yrmus r:nenceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, .ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang finnan Allall ffif i{:- "Niscaya..Dia mendaPat

(pembalasol dosaQrya)," ia berkata' *i'ili artinya 
tllr

(kebunrkan). Akan cularplah bagimu apa yang terdapat di balik

rtu" GQ *x-'lZi'41 ii 4\:t4 5 ;"4A' (Yabi) 
- 
akan

dilipatgandakan adzab untubrya pada Hri Kiamat dan dia

akan tcckat dalan qdzab itu, dalam kcadaan terhina"'742

Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, f i;
"Nisccya dia mendapat (pembalaso) dosa(nya)," ia berkata"

..(rie huhrman. pfi aaAaU sebtratr lembah di dalam Neraka

Ju5,r*rr.r7a3

74t lbnu Kasir dalarn tafsimya(31129).
742 Ibnu Athiyah dalam At Muhsrt Al Wajiz (4D20) dengan soud yang sama

samoai kepada Ibnu Zaid, akan tetapi ia tidak menyeh$kannya dengan redaksi

'*Jr, metainkan dengan redaksi semaloa huk,man dan ganjaran'
713 ir u"**ai Mm.-An-Nukat wa Al Uytn (4/l5S) dan Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (8D730).
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26619. Al Qasim menceritalGn kepada karni, ia berkata: Al Hgsein

menceritakan kepada karni, ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Husyairn" ia berkata: 7al*aiya

bin Abu Maryarn mengabarkan kepada karni, ia berkata: Aku

me,ndengar Abu Umamah Al Bahili berkat4 "Sesungguhnya

jarak antara bibir Neraka Jah4natn sampai ke dasamya adalatl

tujtrh pulutr tatrun jarak ffialaran dengan sebuah batu yang

jatuh ke dalamnyq yang besamya seperti ratusan kali batu

ada sesuatu di bawah ihr?" Ia meirjawab, 'Ya, lembah Glrayy

danAtsottt'."7u

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang cara me baeaayat"

'Fili5-lt:L/l(5 J:"i- "(Yabti) akm diliwtsandokot adnb

untub4npdo Hqi Kamat."

pelosok negeri (selain Ashim)Mayoritas atili qira'at pelosok negeri (setain Astl

rn"rnb.r*yu ,"+ai- denganjazam (sufun) dar- ibdengniazam.

Ashi,n meurbacanya UbVzlos dengan rafa' (dhawruh), ir43
dengan tdft' dan kedua-duanya menempati posisi mubtoda.T$

Menunrt (Ashim), kalimat ayat selesai pada lafaztr KS';t
"Nisccya Dia mendapat (pembatasan) dosaftrya)." kemudian dimulai

Ibnu Al Mubralc dalam Az-zuhd (1186) dengan redaksi yang sama secara

nouqull Al l{akim dalam Al Mustadrak (41639) dengan redaksi senada secara

mo6u;, Ath-Thabrani 4rtram Al Kabir Q0ll69), Al Mrmdziri dalay At-Targhib

wa At-Tarhib (4D56), dan Al Haitsami dalam Maima' Az-Zowa'id (10R89).

Ini menrpakan qira'at Abu Bakar, Ibnu Amir, dan Al Mufaddhal, semuanya

dari Ashim. LihatAl Balrr Al Muhith (8/130-13l).

Qira'at Ibnu Katsir ?Jllrj 66aga1 tasydid dan jazmt. t
bto'u Ibnu Amir lilai 6s1g611 tasydid dan rafa', ssrta lut dengan rafa'
juga.-Qia'at 

AbaBakfi ',-lf/f!i dcngan huruf aly'dan rafa', setta'it'i1 dengan rafa'.

Qira'at ulama lainnya ',ib$ dan ffi dengan hunrf aIy' dan iazom pada

kednanya. Lihat Huiiah Al Qira'at (hal. 5la).
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lagi dengan lafain, +l:ilf i ,|-i,'i- "(Yaba) akon ditiptgmdakan
adzab untubtya.

Qira'at yang tenar me,lnrrut karni adalah de,ngan men-iazam'

kan kedua kata tersebut ,".Ji:,- 6'J:13,t+t sebagai penafsiran bagi

lafazh irili, Ur*an sebagail' I-nya. Sekiranya keduanya adalah fi 'l'nya,

maka baris yang tepat padanya adalah rafa' (dhamnah), sebagaimana

perkataan penyair berikut ini'748

fV?6Y )v?l"i :f :* ilP *E
"Bila kantmendatangfuya malon hwi memtiu cohaya apinya.

Kau temukant sebaik-baik api merurufirya sebaik-baik nyala. "Tae

Di sini lataiin fi il-rafo-kan karena iaadalahfi'lbag1 lafaztr

,ti, yurrg ma}nanya $6 d, ,*.(4)"*.'i1ij "Dan Dia akan kckal

dolo adzab in, dalam trccidaanterhina."

Dia akan tinggat di dalamnya sampai tiada akhir'dalam

kehinaan.

W5i4|8) <jt6 ;G i 1 " Ikcttali' orang-orang yong

bertobat, beriman dan mengeriaknn arul slalih," dan siapa yang

mengerjakan perbuatan-perbuatan yang disebutkan Allah ini, maka ia

akan mendapatkan balasan. :rC i I 'lKecuali orang'orang yang

bertobat," yang kembali menaati Allah dengan meninggalkan

perbuatan-perbuatan tersebut dan kembali kepada hal-hal yang diridhai

Allah, <;l;3 "Beriman," membenarkan apa yang dibawa nabi Allah

Muhammad, WgZ',V: "Dan mengerjakan amal shalih," dan

Bahkan kedrn qira'at tersebut adalah qita'at populer yang dipakai oleh para

ahli qira'at selunrh negeri. Oleh karena itu, membacanya dengan salah satu

(dari kedua qha'at) tersebut telah dianggap benar. Lihat lthaf Fudhala' Al
Basyar (hal. 330).
Penyair yang dimaksud adalah Al Huthai'ah'
Ini merupakan satu bait dari qasidah paniang. Lrhat Ad'Diwan (hal. 5l) dan

Samth Al-Lalrr', (hal. 345).

748

719
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menge-rjakan amal-arnal yang Allah perintahkan serta berhenti dari hal-
hal yang telatr dilarang Allah.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentarig tal$,il ayat"4)#&
't * C.H'ifr 3:*"Maka itu kcialwan mereka digutti Atlah
dengan kebajikan "

Sebagian berpendapat bawa adalah, kebunrkan amal-

amal mereka dalam syirik diganti oleh Allah dengan amal-amal yang

bagus,dalam Islam. Allah mengganti kesyirikannya dengan keimanan,

mengganti perbuatannya membunuh orang-orang beriman dengan

perbuafrurya membunuh-orEmg-orang yang ingkar terhadap-Nya, dan

mengganti perbuatan anarrya dengan itrah dzur, menjaga kehormatan.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

20137. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

-.*finnan Allall C$$fin4$fi "Maka itu kcjahatan

merelw diganti Allah," ia berkata, 'Mereka adalatr orang-

orang mul'min yang tadinya melakukan aqnl-amal jahat. Allatr
telah membuat mereka benci terhadap hal itu. Dia mengubah

merel<a menjadi suka kepada kebaikan-kebaikan dan

mengganti tempat kejatratan-kejatratan mereka dengan

kebaikan-kebaikan. "75o

26620. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadafu ia berkata:
'r: Ayatrktr menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku
" menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahhr menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allall
WSL4',#: 6rta; ;G ;' $ y " Ikcuati orans-orang yang

bertobat, b,eriman dan mengerjakan amal shalih...." ia berkat4

1e lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D733), nomer riwayat kami Bold (tebal)
karena memang nomernya tidak urut seperti tertera dalam kitab aslinya-Ed.
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..Mereka adalatl orang-orang yang bertobat lalu melakukan

ketaatan. Allah telah mengganti kejahatan-kejatratan mereka

menjadi kebaikan-kebaikan ketika mereka bertobat'"75l

26621. Ibnu Humaid menceritakan kepada l@mi, ia berlcata: Y-a'eyb

menceritakan kepada kami dari Sa'id, tentang ayat, { ;1i13

?t; 6y ii e 6ji "Dan orang-orang vang tidak

menyembah Tutwn yang \ain....." Wahsyi dan sattabat-

sahabatrya berkat4 "Bagaimana kita bisa bertobat, sementara

. kita telah menyembatr berhata-berhala" mernbrmtrh orang-

orang mukrnin, dan menikahi wanita-wanita musyrik?" Allatt

lalu menunmkan ayat kepada mereka' 'b6 6t''3;G iJt
f% C. v|'ffr 35i-4*t1, 52 " I{ecuati or(ms-

orang yang bertobd, beriman dan mengeriakan atwl slrulih;

maka itu kcjahatan mereka diganti Allah dengan kebaiikan"

Allah membuat mereka mengganti perbuatan menyembatt

berhata-berhala menjadi rnenyembah Allah. Membgat mereka

. mengganti berperang bersama kaum musyrik menjadi

berpermg bersama kaum muslim rmtuk melawan kaum

musyrik. Membuat mereka mengganti perbuatan menikahi

wanita-wanita musyrik menjadi rnenikatri wanita-wanita

mukmin."752

26622. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hgsein

mencedtakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraii, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

tentang firman AllalL *eg'f$:#,c;"4it "Maka itu

keiahatan mereka digonti Allah dengm kcbajikan" Dia

berkata, *Allah mengganti kemusyrikan menjadi keimanaru

Kami tidalc menemukannya dengan redaksi seperti ini pada referensi-referensi

yang ada pada kami. Lihat malaranya pada arsr yang lalu'

Abu Nu'aim dr/lam Hilyah Al Aulia (41284).

?51
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perbuatan memerangi menjadi berhenti memerangi, dan

. mengganti perbuatan zina menjadi menjaga kehormatan."753

26623. Diceritakan kepada kami dari Al Husein, ia berkata: Aku
Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

l€uri, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman A[ah, ]t;6yil|<r;f;*;y$l "oa,
orang-orang yang tidok menyembah Tulnn yang lain," ia

,.,- trerkata, "Ayat ini adalah Makkiyah, diturunkan di Mal&ah."
Tentang ay a\,tlit ffi*;) " B ar angs i ap a yang me l ahtkan y an g
demikian itu," ia berkata, "Maksudnya adalah berbuat syirik,
membunuh, dan berzina, seluruhnya."

Manakala Allah telatr menurunkan ayat tersebu! orang-orang

muqnik Makkah berkata, "Muhammad menyangka orang

yang berbuat syirik, membunulu dan berzin4 akan masuk

neraka dan tak ada baginya kebaikan di sisi Allah.'Allatr lalu
mennnnrkan aya! ;(, j $ "Kecuali or(mg-orang yang

"*bertobat," di antara orang-orang muyrik Malleh, $ji
;"9 CH'fi 3:.#."Maka in kcialatan mereka diganti
Allah dengan kebajikan." Allah mengganti tempat syirik,
pembunuhan, dan zrn4 menjadi keimanan kepada Allatl dan

masuk ke dalam Islam, yaitu penggantian di dunia. Tentang

hal tersebut, Allah menurynkan ay at, All tf" V{A'"-51 a ;W .l
"I<ataknnlah, 'Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas

, terhadap diri mereka sendiri'. "' (Qs. Az-Ztlirrm [39]: 53)

Mementingkan diri_mereka dengan hal tersebut. UUftr{
1#3. jXi15-'ill'll'itf 'rfr"Janganlah komu berputus asa dari
rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengamryni dosa-dosa

semuanya." (Qs. Az-Zumar [39]: 53) Ma]sudnya adalatr dosa-

753 Al Mawardi dalarn An-Nukat wa Al Uynt (4/158), Al Wahidi dalam tafsirnya

Q/784), dan Abu As-Su'ud dalam tafsirnya $230).
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dosa yang berkaitan dengan syirik Allah berfirman kepada

merek4 "Kembalilatr kamu kepada Tuhanmu dan pasrahlatr

kepada-Nya." Me,lrgajak mereka kepada Islam.

Berarti, kedua ayat tersebut adalatl Makkiyah, sedangkan ayat

dalam strratr tur-Nisaa' ayat 93, 6#Li3l W- gS

"Don barmgsiapa Wg memktruh seorang mubnin dengan

sengajr" adalah Madaniyatr (diturunkan di Madhatl). Jarak

waktu antara ayat ini dengan ayat dalam surah Al Furqaan

adalah delapan tahun."7il

26624. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzatt

menceritakan kepada kami dari Jabir, dari Mujahid, ia berkata:

Ibnu Abbas pernatr ditanya tentang firman Allab Xfi l:*-
| ,aa e -t t. ,,t ^:-r--.---;f; CH "Keialwtan mereko digatti Allal, dengan

kcbajikan " Ia lalu menjawab,

Yjt,r$t,S*-t
\

. .. -t .o..tJl'
Vu -o o .:" Js .JJ,r

.J' J 'L)..' a a

"Mereka berubah sesudah terseret dosa meniadi berpaling

dan sesudah lama merasa tenteram meniadi fidak nyanot.'f,SS

26625. Yqnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid berkata

t"r,*g firman Allah, ?a,(JJ. fi e<r;45 u-l? "mn
orang-orang yang tidok merryembah Tulun. lotg lain."

sampai aya! '?* C4'ifr 3:fi 4Ji "Maka itu
tcejahatan merelra diganti Allah dengan kcbaiikan-" la

Abu Ja'far An-Nutrhas dalam Ma'ani Al Qtt'an (5/53) secara ringkas, dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D50) dengan sanad-tya kepada Adh-

Dhahhak.
Ibnu Abu Hitim ilalam tafsinrya $nBr.
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berkth,756 "Orang-orang musyrik berkat4 'Demi Allah,
mereka yang bersama Muhammad tidak lain kecuali bersama

kita'. Allatr lalu menunrnkan ayat, ait6;G i$ 'Kecuali

orang-orang yang bertobat, beriman'. Tobat dari syirik dan

mempercayai hukuman Allah dan Rasul-Ny a. ti,lirj4 i*S
'Dan mengerjakan amal shalih." Membenark^. 3:;;.4{ji
'f"* C$lii'Maka itu kejahatan mereka diganti Altah

. :i,i dengan kepajikani Allah mengganti amal-amal mereka yang
, jahat, yang tadinya terdapat dalam kesyirikaq dengan amal-

amal shalih ketika mereka masuk ke dalarn keimanan."757

Para atrli tal$ril lairurya berpendapat bahwa maknanya adalah,

Allah mengganti kesalahan-kesalatran mereka di dunia menjadi

kebaikan-kebaikan bagi mereka pada Hari Kiamat. Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26626. Ahmad bin Amru Al Bashri menceritakan kepadaku, ia

. berkata: Quraisy bin Anas, Abu Anas menceritakan kepada* 
ku*i, ia berkata: Shalih bin Rustam menceritakan kepadaktr

dari Atha Al Klnrrasani, dari Sa'id bin Al Musayyab, tentang
. , 2tayat, ib C.H{ifr 3:$-6r4ii "Maka itu keiahatan

mereka diganti Allah dengan kebajikan," ia berkata

"Kesalatran-kesalahan mereka berubatr menjadi kebaikan-

kebaikan bagi mereka pada Hari Kiamat."?S8

26627. Al Hasan bin Amfah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Hazim Abu Muawiyatr menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dari Al Ma'rur bin Suwaid, dari Abu
Dz,arr, ia berkata: Rasululla?r SAW bersabda, "Ahr sungguh

Dalam manuskrip, kalimat sesudahnya tertera cJ-e (ini), dan kami merasa tidak
ada maknanya.
Ibnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajiz (4D21) dari Ibnu Zaid dengan
redaksi senada.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D723) dengan redaksi senada.

?56

757

75E
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tahu pen&t&tk nerako wrg terawir kcluq dori neraka dan

penfudtk neraka yong poling teralchir masuk lcc dalam

surga" Lanjut beliau, "seseorong akm didotangkon pada

Hoi Komat, lalu dikatakan, 'Hapuslah dosa'dosa besotya

dan tanyalah dia tentang dosa-dosa kccilnya'. Kemudian

dikatakan kepadonya, 'Kott telah melahtkan begini don

begitu, kau telah melahtkan begini don begitu'- Ia menimtab,

'Ya Rabb, sunggth aht telah melahtkan lal-lal yang tidak

aht litut tertera di sini'." Rasulullah SAW teltawa hingga

terlihat gg serinya, seraya berkata, "I-alu ditcatakan

kepadanya, 'Bagimu ganti setiap keiahotan menjadi

kebailcan'.t'7s9

Abu Ja'far berkate: Taloilil yang paling tepat mtuk ayat itu di

antara dua taloril tersebut adalah tah,vil yang mengatakan bahwa

maknanya adalah, mereka itu Allah ganti kesatahan-kesalatran mereka'

perbuatari-perbtratan syirik merekq dengan kebaikan-kebaikao- dalam

Islam, dengan membuat mereka berpaling dali hal-hal yang Dia murkai

menujulial-hal yang Diaridhai. )

Kami mengatakan pendapat tersebut sebagai tatfl^,il yang paling

tepat bagi ayat ini karena perbuatan-perbuatan jatrat itu telah berlalu

dengan segenap sifat buruknya, dan tidak boleh mengubatr satu

substansi yang telatr berlalu dengan satu sifat melrjadi sebalikny4

kecuali mengubatrnya dari sifat sebelumnya menjadi sifat lain. Jika

Allah melakukannya sepeni itu, tentulatr kesyirikan orang kafir 
-yang

merupakan kesyirikan dalam kekafiran- dengan sendirinya berubah

menjadi keimanan kepada Islam pada Hari Kiamat, dan seluruh

kemaksiatannya otomatis berubatr menjadi ketaatarU dan itu tidak

mungkin dikatakan oleh orang yang berakal.

're Ahmad dalammusnadnya(5/170).



1

&raf,.{l

Firman-Nya: 11,$ W Xfr lrg "Dan adolah Attah Matw

Pengampunlagi Mala Penyayang. 
,

Makudnya adalatl, Allah memiliki pengampuoan terhadap

dosa-dosa orang yang bemobat dari hanrba-hanrba-Nya dan kembali

menaati-Nya, serta me,rniliki sifat belas kasih terhadapnya, sehingga Dia

tidak menghukumnya atas dosa-dosanya sesudah ia bertobt darinya.

.,,, 
Fhan-Nya: 4G6 " Dan orangoiang yang bertobat. "

, .Maksudnya adalah, siapa yang bertobat di antara orang-orang

musyrik itu, lalu berfunan kepada Allah dan rasul-Nya, W',8,
"Dan mengerjakan amal slwlih," setrta taat menjalankan perintatr-Nya,

akan Allah ganti perbuatan-perbuatan bunrknya dalam synk dengan

amal-agral baik dalam Islam, seperti yang Dia lalcukan terhadap orang-

orang yang benobat dan beramal shalih +ebelum turunnya ayat ini-
dari kalangan sahabat Rasulullah SAW.

Penjelasan kanri sesuai dengan pe,qielasan para atrli tah^,il.

Merekq;rang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26628. Yunus menceritakan kepadahl ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu ?-aid trurkrdra

tentans firman Auab #i,itt Jyll fiYWj;t4E 6'
"Maka sesungguhnya dia bertobat kepado Allal, dengot tobat

yang sebenar-benqrnya." Ia berkata: Ayat ini ditujukan

kepada orang-orang musyrik yang berkata kepada sahabat-

sahabat Rasulutlah SAW ketika tnnm ayat, fi eAFi1r-trt;
?;6t "Dan orang-orang yang tidok menltembah Tulwn

yang lain" Sampai firman-Nya, q 6fi':t1 tg "Dan

adalah Allah Maha Pengampun lagi Mala Penycyang."

Mereka tidak lain kecuali bersasra kita. Ayat, ',#41,it
W "Dan orong-orsng yang bertobat don mengeriakan

amal slulih," maksudnya adalah, mereka mendapatkan patmla

l



Tatsir lrt/n,:Itruliri

yang sama seperti mereka CI1 $ \y'J fr$-"uot"
-sestmggulmya 

dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang

sebenar-ben$nya." Tidak sulit bertobat bagi kamu'760

oee

W+Vi#Vi#,i,Aia:iij:!o3\3
oDan ofirng.orong yarrg frdak ,Ir]eflibcril,@rJ k€sdl(sidn ealsIl4

aal aO61;ita mo 
"la 

b ettcnnt dengm (ot utg' or 6g1tg) y arJg

^*inplr*, eefufrnt' pqbuatnt y y-g finak ryW
*n"l-'lalui (gA asrs6, 

"'s'iago 
l<ehomttst dfuirry a'"

(Qs. Al Furqaan l25lz 721

rarrwil fiman Allah: v, #L;:;, ry :bi <,:3ci-{ <-l{rt

@ C,fu @an orung-orung vaig tidak ncnbefikan ^**
iot "i i* apabila rurelw bertemu dengan prmg.ora4gJ"yang
.nungefiatcanperbuatan-perbuatanyangtidahber|aedalt,.tmereka

lalui [saial dengan meniaga kehornatdn dirinya)

Para atrli tak'^,il berbeda pendapat merrgenai makna ,lafaztt

)Jilt yang Allah pur.i dalarn mendeslcripsikan batNaa mereka tidak:

mempersaksikannYa.

Sebagian mereka berPendaPat

mempersekutukan Allah' Mereka yang

antaranya Yaitu:

26629. Ibnu Basyry* m"*eritakair kepada karrli; ia berkata: Abu

Amirmenceritakankepadakami,iaberkata:suffan,
,menceritakarr kepada kami dari Juwaibii, ddri Adh-Dhaht'ak;

a.Al Waiiz (4r2n) dengan pdakgi'$@

bdrwa mamanya adalah'

berpenilapat' demikian di

dan sanaisamPai kePada lbnu Zaid'
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tentang firman Allah, -5!$atat*S "Dan orang-orongyang

tidak memberiknn persaksian palsu," ia berkata, "Maknanya

adalah syffi.'76t

26630. Yunus menceritakan' kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu T*rid b*at^
.tentang firman Allah, ,3i a-t3*-{ 4--$ "Dan orang-

orang yang tidak memberikon persaksian pdlsu," ia berkat4

mereka kepada tuhan-tuhan mereka dan pengagungan mereka

terhadapnya."752

Para alrli talc\ilil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalatl

nyanyian. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26631. Ali bin Abdul A'la Al Muharibi menceritakan kepadakq ia

berkata: Muharnmad bin Marwan menceritakan kqada l<ami

dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang firman Allab { O-5:S

-;. iti At3#. |Dan orang-orang yang tidak memberikan
"" 

persakslan palw," ia berkata, "Maknanya adalah, mereka

tidak mendengarkan nyanyian."763

Para atrli tal$ ril lainnya berpendapat batrwa makna i]!r aaaan

perkataan bohong. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya

yaitu:

26632. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

,r menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan
i.a.

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firrran Allab { O-\i:
J;L
cepaoarcu oan lDnu JurarJ, Ientang

'riY<,t:A- " Dan orang-orangiLa.'s#- yang tidok memberikan

Al-Alrui dzlam kth Al Ma'oi (17/149).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D737), Abu'Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qar'an (5154), dan Al Mawardi dalan AwNukat wa Al Uyun (41159).

Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya $nn7) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn (41159).

76t

,92

76'
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' persaksian 'palsu," ia bakata, "Maksudnya adatah

kebohongan."Ts

Abu Ja'far berkata: Makna dasar lilr adalah memperbagus

sesuatu dan mendeskripsikannya kebalikan dari sifatrya sehingga yang

terbayang bagr orutg yang mendengar atau melihatnya adalatl

kebalikan sifat yang sebenamya. Syirik masuk ke dalam kategod

tersebut, karena syirik tampak bagus bagi pelaktrnya sehingga mereka

menganggapnya be'lrar, padatral batil. Termasuk di dtrtamny4 nyanyian;

karena nyanyian juga termasuk yang diperbagus dengan pengulangan

srur4 sehingga pendengarnya Bohong juga termasuk

ke dalarnny4 karena bohong dianggap bagus oleh pelakgnya sehingga

ia menganggapnya benar. Serrua itu terrnasuk ke dalaur malora ]ilt.
Jika maknanya seperti demikiaru maka pendapat yang paling

benar mengenai taforifnya adalatr, dan orang-oftlng yang tidak

menyaksikan sesuatupun dari yang batil, baik sylnlq nyanyian,

kebohongan, mauprrt yang lain, serta segalaseslratu yang dapat disebut

iijr. Itu : karena ' Allah dalam mendeslrripsikan' ' mereka

*.ngg.n *Iisasikan bahwa mereka tidak ntenyalsikan',ji1lr. Oleh

karena itrf tidak layak mengthususkannya hanya dengm satu makn4

kecuali ada hujjatr yang pasti dapat diterima, baik dari khabar mauprm

dari logika.

Firman-Nya: ((?V; jry'fi$b "Dan apabila merekn

bertemu dengan (oiangarang) yang mengeriakoh perbuotan-

perbuatan yang tidak berfaedoh, mereka'lalui (saia) &ngan meniaga

kchormatan dirinya

Para atrli tatflr,il berbeda pendapat tentang makna lafazh jlilr
dalamkonteksayattersebut 'i

7a Al Mawardi dalan An-Nuka1 wa Al Uyun (41159) dan Al Baghawi dulaP
Ma'alimAt-Taruil@n5D. '' i I ''"':!'
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Sebagian berpendapat bahwa makna lafazh ;ifr aaaah kata-kata

yang menyakiti yang pernah dikatakan dan diucapkan orang-orang

muqnik kepada kaum muslim. M4lma 6L?1i; "Mereka lalui (saia)

dengan menjaga kehormatan dirilrya," adalah, mereka berprling dari

orang-orang musyrik itu dan mernaafkan mereka Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu: 
t

26633. Mutrarnmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

APo Ashim menceritakan kepada l<auli, ia berkata: Isa
. me,nceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadahl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kanf, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatrid; tentang firnan Allab V Ft'# (t,
(b "Mereka lalui (saia) dengm meniaga kchonnatan

dirilq/a," ia berkatq 'Maknanya adalah, mereka

memaafkan."765

26634. Al Qasim menceritakan kqada kami, ia berkata: Al Husein
- mencsitakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu J* j, dari Mujahi{ tentang firman Allah,

. ((+V#W(sS "Don apabila mereka bertemu dengan

(orang-orang) yang mengeriakan prbtntan-perbuatan yang

tidak berfaedah, merelw lalui 6aia) dengan meniaga

kclnrmotan dirinya," ia berkat4 'Maknanya adalah, jika

mereka disakid, q? V, 'Mereka tatui (saia) dengan

menjaga kehormatan dirinln'. Idaksudnya adalatt
' *oo-11ro.r:766

Para atili takwil lainnya berpendapat bahwa matnanya adalalL

jika meneka melalui percakapan tentang pernikahan, maka mereka

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 507) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8D73e).
Al Bagbawi dalalrn Ma'alim At-Tanoil (4DSl).

76t
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mengfuentikan pembicaraannya Mereka yang b€rp€Ndapat derrikian di

antaranya yaittr:

26635. Al Qasim me,lrcedtakan kcpe& kmi, ia.berkata Al Hgsein

meirceritakan k4ada l636i, ia bertata: Hgsyaim menceritakan

kepada kami, ia berlsata Al Awam bin Hausyab mengabarlon

kepada l€mi dari Mujahi4 tentang aya\ (bv#t:t;6t
"Dan qabila mereka bertemu dengan (orang'orang) yang

mengerjala n perbtntan'perbuatqt )nng tidak berfaedah

mereka talui (saia) dengm meniaga kehorutdan dirinya," ta

berkat4 "Maknanya adalalL jika mereka berbicara teNrtang

pernilcahan, mereka berhenti darinya'767

26636. Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al Asyhab.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

kepada kami, ia ber*ata: Al Awam bin Hausyab men-gabarkan

kepada lcami dari Mujahi{ t€mtag ayar- (e$Fl,i;r6t
"Dan a2nbila mereka bertemu dengan (oroq'orang)- yang

mengerjakan perbttdan-prbuatm Wrg tidak berfaedah,

mereka talui (saia) dcngtt meniaga kelprmatan dirinya," ia

berkata, "Maknanya adalah" jika mereka telah sampai pada

perrbicaraan tentang persefubuhan' mereka berhenti

darinYa."75t

26637. Ibnu AMgt A',la menceritakan kepada kami, ia berkata Al

Mu'tamir me,lrceritakan kepada kami dari Abu Makfizum, dari

Salyar, tentang firman Allah SWT, (,b'#fir*)6y
"Dan apabila mereko bertemu dengan (orang-orang) yang

mengerjakm perbuatan-perbudot Wng tidak berfaedah,

mereka latui (saia) dengan meniaga kclnrmaan dirinya," ia

Al Mawardi doJram A*Nuta wa Al tlytttt (4/160).

Ibid

767

7et
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b€rkafi4 "Maknanya adalalt jika mereka melewati

pembicaraan kotor, mereka berhetrti.'76e

Para ahli talc\ril lainnya berpendapat batrwa makranya adalah,

jika mereka melalui kebatilan yang dilahrkan orang-orang mrsyrllg

mereka berlalu dcngan mengingkarinya Mereka yang berpendapat

demikian di antaranya yaitu:

26638. Ytrnus menceritakan ke,padahr, ia berkafia: Ibnu Wahab

mengabarlon kepada karni, ia berkata: Ibnu Taid berl<ata

tentang firman AllalL (blfr Ft'ti$t "Don apabila

mereka bertemu dengan (orang-orurg) yong mengeriakan

perbtntan-perbttatan yang tidak berfaedoh mereka lalui

Gaja) dengan meniaga kchormatan diriryn," ia berkata,

"Maknanya yaitu, mereka adalah orang-orang Muhajirin. filr
artinya adalah kebatilan yang mereka lakukan Maksudnya

adalah orarrg-orang musyrik." Ia lalu membaca ayat"i;+4:S

,;f45 'tg6*i*i( gG.) "Maka 1i*tan
* olehmu berlala-berhala )nng naiis itu dan jauhilah

pertraaan-per lcataan drtsta." (Qs. Al Hai l22l: 3 O)"0

Para ahli talc\ilil lainnya berpendapat bahwamakna lafazhrfU'ai

sini adalah bentuk-bentuk kemaksiatan selunrhnya Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26639. Al Hasan menceritakan kepada karni,.ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

keeada kami dari Al Hasan, t€Nilang firman Allab V('t
(bv;;#\"Dan apabila mereko bertemu dengan (orang'

orang) yang mengerialan perbuatan'perbuatan yang tidak

Al Jashshash dalam Ahkam Al gttr'ut (5[13):,Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(ED74O) dengan sutad yang-sama ian dengan lafrzh: t'tf t1| "metreka

berhenti darinya".
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (8D740).
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berfaedoh mereka lalui (saia) dengm meniaga kchormatut

dirirq)a," ia berkat4 "!*rfa?h ilitr rnttoa"yu adatah

ke,maksiatan-kemaksiaf,an seluruhnya'77I

Abu Jetfrr bertetu Pendapat yang paling benar mengeoai

makna ilitr menunrttctr adalah yang mengatakan bahwa di sini allah

memberitahukan t€ntang orarg-orang mukmin yang Dia puji deirgan

berfinnan, (b\.i;fiW$t "Dan opobila mereka bertemu dengan

(orang-ormg) yang mengerialan perbuaan'prbuatan yotg tidak

berfaedah, mereka talui (saja) dengan meniaga kelnrmaton dirirqta."

Makna ilitr aalam pe*ataan orang Arab adalah setiap perkataan

atau perbuatan batit yang tidak ada hakikfrrya dan tidak ada dasarnya'

atau setiap perkataan dan perbuafan yang dianggap jorok. Jadi, mencela

seseorang dengan kebatitan yang tidak ada hakikatnya termasuk }ilr.
Menyebut persetubutEn der-rgan ungkapan jelas yang dianggap jorok di

beberapa tempat juga termasuk dlr. Oemitian pula pengagungan

orang-orang musyrik terhadap tuhan-tuhan mereka, termasuk ke-batilan

yang tidak ada hakikafirya. Mendengar nyanyian juga termasuk yang

dianggap jelek di kalangan ahli agama. Semua itu t€tmasuk ke dalam

,rk . iilr. raai, jika sem,a it' harus diseb*t itit', U"..tt tidak ada

alasan meqgatakan bahwa matnanya adalah salah satu darinyq sebab

pengkhususan tersebut tidak ada dalilnya dari khabar (Sunnatt) atau

logika

Jika maknanya demikian, berafii taloilil kalimatnya adalalL jika

mereka melewati kebatilarU lalu mereka me,lrde,ngar atau melihafiry4

maka ffZ-\fi "Mrrrka talui 6aia) dengm menjaga kehormatan

dirinya."

Berlalunya mereka dengan terhormat di sebagiannya adalatt

dengan tidak mende,ngarkanny4 yaitu seperti nyanyian. Di sebagian

nr Abdunazzak dalam tafsirnya Qlai$ dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Taruil
(4D51).



lagi dengan berpaling darinya dan memberi kemaafan, yaitu ketika

mereka disakiti dengan kata-kata Di sebagian lagi dengan

melarangnya, yaihr ketika mereka melihat ke,mungkaran yang dapat

dirubah dengan ucapan, mereka akan mengubahnya dengan ucapan. Di

sebagian lagi dengan me,lrghunus pedang terhadapny4 yaitu ketika

mereka melihat satu kaum mencegat kaum tain di jdan, lalu kauur yang

dicegat ittr menjerit merninta bantuan kepada merekq maka mereka

atan aahng membantu. Semua ittr disebut'terlaltmya mereka dengan

terhormat".

266/;0. Ibnu Basysyar menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Muhammad bin Mtrslim menceritakan kepada kami dari

Ibrahim bin Maisarah ia berkata: Ibnu Mas'ud pernatt

melewati satu permainan dengan cepat-cepat. Rasulullah SAW

talu bersaMa '6i4 sii; 'i, &l b1 "Ib*, Mas'ttd benq-

b eno telah me@ orang yotg terhormat."712
''"ada 

yang berpe,ndapat bahwa ayat ini lvlalckiyah. Mereka yang

berperdapat dernikian di antaranya yaitu:

26(y'l1. Ibnu Basysyar menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

AMurrabman menceritakan kepada lomi, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aktr mendengar As-

Suddi berkara tentang aya\ *C,b\# 
Fl,yS61, "Dan

apabila mereka bertemu dengur (ororg-orang) ymg

mengerjakon perbwtan-perbudan Wry tidok berfaedah,

mereka lalui (saia) dengan meniaga kehormotot dirinya," ia

berkaf,4 " Ayatini Malkiyah."773

Ibnu Katsir dalam tafsirnya (101332).

Ibnu Athiyah dalam Al lrtuhurar Al Waiiz gn24 dan Al Baghawi dalam

Ma' alim At-Tuail (4D51).

TN

7'n
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Barangkali maksud As-Suddi denganucapannya ini yaitq Allatl

me-nasffir ayat tersebut dengan memerintahkan kaum mukmin

- 
oratrg-orang mlrsyrik dengan firman-Nya 'rS;":iVi3tr

'i;3ft L{ *t,to*, bunithlah orolgerang musyrikin'iu di rnorut

saja kamu jwtryi mereka." (Qs. At-Taubah [9]: 5) Memerintahkan

mereka jika melewati ;itr yang berupa kesyirikan, maka agar

memerangi para pemimpinnya, dan jika melewati ?itt y*g beiiipa

kemalsiatan kepada Allah maka agar mengubahnya, dan mereka belum

diperintahlen melakukan hal tersebut di Mat&ah. Pendapat ini sama

seperti talxilil yang telah kami kemukakan mengenai makna ayat

tersebut.

ooc

(wc:,w1;;1i;*;*:;$H'{sy<:.$i:
oDur orcfrlg.orcmgy@tg a4bik diW pelringfratt ildigan
nyecydTulwnmqel<*mqelatiilaldahrnr.erl6hadapirrya

sebagai uutg.crr(mg yoarJg aii ilarrbuta-u
(Qs. Al Furqaan l25lz 731

rrkrvir fiman Allrrh: W|iQ i 4i { )ib'- t{ty<-$i:

@ ff;Ub 1Oo, orang4nong yang 
"pAn" 

diberi peringaran

dengan ayat-ayat Tuhan mcrelu' mereka fidaklah menghadopinya

sebagai orot g4nang yutg tali dan bura)

Makstrdnya adalab orang-orang yang jika diingatkan dengan

bukti-bukti Allab mereka buten orang tuli yang tidak mendengamya

dan btrkan orang buta yang tidak melihatnyq melainkan orang-orang

yang berhati sadar, berakal, dan paham. Mereka memahami peringatan

Altah kepada mereka dan mematrami apa yang Allah ingatkan terhadap
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mereka, lalu mereka menghayati pengajaran-pengajaran-Nya dengan

telingayang mendengarkannya dan hati yang menyadarinya.

Penjelasan kami sesuai dengan penielasan para atrli takwil

mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya

yaitu:

26&2. Mulrarnmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:' 
Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang finnan-Nya' b W't;;1 ,
6WJ "Merelca tidaktah menghadapinya sebagai orang'

orang yang tuti dan buta," ia berkata, "Maknanya adalah,

mereka tidak mende,lrgar, tidak memperhatikan, dan tidak

memahami dengan sebenar-benarnya."774

26643. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Huseint 
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jlraij, dari Mujahid, tentang firman Allah,

*;4b Wtil i *; *v)iP. i $Y<:.$\j " Meretra

tidaklah menglndapinya sebagai orang- orang yang tuli dan

buta," ia berkata, "Maknanya adatah, mereka tidak

memahami, tidak mendengarkan' dan tidak

memperhatikan.'775

26644. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu

utayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, ia berkata:

Alar berkata kepada Asy-Sya'bi, "Alu melihat satu kelompok

orang sujud, dan aku tidak tahu alasan mereka zujud, lalu

Mujahid dalam tafsimya (hal. 507) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(8D740).
Ibid

n1

n5
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apakah aku ikt$ sujud?' Ia menfawab ,9s|,1i#'q65i,
$6*q$'yfi i +; "Dan orang-orans vng opabila

diberi peringatot dengan qd'q,at htlnn mereka, mereka

tidoktat menghadapinya sebagai orang-orang yeq tuli dott

buta."776

26il5. Yqnus menceritakan kepadaktr, ia berkaf,a: Ibnu Wabab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid bf,,jKata

tentang firman airar, WW i,4j A.,i,/t$656
K;AC* 'Don orang'orang Wg apabila diberi peringatan

dengwt ayat-ayat Tulw mereka, mereko tidaklah

menghadqinln sebagai orw,gor@rg yerg tuli du, buta," ia

berkata "Ini merupakan perumpamaan yang Allah buatkan

untuk mereka, mereka tidak meninggalkannya (ayat-ayat

Allatt) kepada yang selairurya" Ia kernudian membaca firman

Allah, ii$ 4'A $j tiy'u-t <rhfil (J3l " sesungguhnva

orarrgerang yang berimot itu adalah mereka ymgapabila

disebut ruora Attah genoetulah luti merela." (Qs. Al-Anfaat

l8l:2)777

Jika ada yang berkata: Apa makna ayat €(J6b$:liLii
"Merelra tidaklah menghadapilrya sebagai or*tg-orang yang tuli don

buta." (-r-1 orang tGfir.dalam keadaan tuli dan buta jika mereka

diingatkan dengan ayat-ayat AllalL sehingga dinafikan dari mereka

sesuatu yang merupakan satu sif,at orang kaft?

Jawabannya adalah: Y4 orang kafir, jika dibacakan kepadanya

ayat-ayatAllalL W 
" 

"ia 4;9;1W@. terhadapnya" dalam keadaan

tuli dan buta Ia juga menymghr te*aaapnya dalam keadam tetap

lrafir. Ini sarna seperti perkataan orang Arab, ,#g tgi'rl* "4ry
mencela si fularu maka ia ptrn berdiri menangis," dengan makna Jit

n6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D741\.
n lbtd.
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.;(i'UA* ia pun senantiasa menangis'1, padahal tak ada posisi berdiri

saat itu. Bahkan bisa jadi ia me,nangis dalanr keadaan duduk.

Sebagaimana dikatakan, ,# I ,ty lf 6ri ti*ig *Aktr melarang si

fulan dari berbuat begtu, maka ia ptn duduk mencelalqr," yang

mal<nan1la ,# ,yi ,#- 'S;ni 
':1rrrab ia je$ mencelalor, dan

senantiasa mlncelaku", pcrdahal tak ada posisi 3jd *dudut" saat itu.

Ak n tetapi hal itu berlaktr luas dalam perkataan orang Arab, sehingga

mereka dapat mematrami matcnanya.

Al Farra menyebutkan batrwa ia pematr mendengar orang Arab

berkata ,#13 seperti perkataan engkaq ,#- tll ,r;;;j-'t'6.

Al Farra berkata: Sebagian orang bani Amir pernah bersyair:

;#' r, oltz,1rtr

,tA d';\ilkr
iryud-rtarAfi

lrts1li ,#Ll 9ji a
"Cat peu,wno tidak dapat meyafinkan gadis itu, tidak ptla pedang

maufu baju hrung pnjang tanpa ada pertemuan kofilah-kafilah, dan

angin Timur j adi bisa bercanda. "718

Maknanya adalatr !.ai "menjadi". Def,nikian pula halnya dengan

fi rman Allalr 67tC) q!":t! i " Mer e ka ti dakl ah m e n ghadapinya

sebagai orang- orang yang nli dan buta " Maknanya adalah, mereka

tidak tuli terhadapnya, tidak buta terhadapny4 dan tidak menjadi tuli
dan buta di pintu Tuhannya sebagaimana syair berikut ini:

d ot,.g,
'Dan sesuatujadi pmya ludah."

Dengan malora lner "menjadi".

cco
nt Al Farra dalamMa'aniAl gur'ai,Ql274).
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-i6",f A$-i;\f;ibr3{,G3<,};4'"3:6

@cct.<tigtll<;t
"D an ofifrig.orcmg y trJg be*atar'Y a Tuhmt lirrrrJL

anugrrrahlcmrldh l<epadt klrlmi ilfrri istrf. isfr l<aani dfri
t cAmman l<arni Wy enong hati (l<f,rni), ilfrr iadil67,/.a1h ladgtr/ni

hnffrJ 
H.x1FffiHill 

** o''o

rar$it fiman Altah: $;;rgi\ irtS {,Gi 1,J;ir'"3t

@ ccy<uf1-(6i5 -)ir ",:-3'o* orans4rans vans berkotn,

"Ya Tuhan tcorrri, anugerahkantah kepoda fumi dari istri-istri karrri

dan lceturwtan hani wnyenang hati ll@niJ, dan iadikanlah kami

iman bagi orong,orang yang bertalcwa't)

Maksudnya adatalL orang-or.ulg yang srka memohon.tepa{1

Allatr dalam doa mereka dengan berkata $;;Ci;\ e.l3-€'Gi
,,Ya Tulwn kami, anugerahlwnlah lepadt kami istri-istri kami dan

lretuntnan kami," ap)a yang menyenangkan hati kami dari melihat

mereka berarnal menaati-Mu

Penjelasan l5gmi sesuai dengan penjelasan para ahli tal$vil

mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat de,mikian di antaranya

yaittr:

2@6. Ali menceritakan kepadakq ia be,lkata: Abu shalih

menceritakan kepada l(atrd, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadahr dad Ali, &ri Ibnu Abbas; tentang

firman AllalL -:81 io,4 :a 4 ,.. (.2' , 1 (*-r'^5 'oi', q!;; tgi\ U 6 ;,
-"Anugerahlrmlah kepada lumi istri-istri kotti dan kct*ttnan

koni sebagai perryenang lwti (ldttti), " ia berkata, "Maksudnya
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adalah orang yang mengerjal@n ketaatan kepada-Mq sehingga

hati l<ami senang dengan mer€ka di drmia 6t6r, .1Lhiogr77e

2ffi7. Ahmad bin Al Mqdam menceritakan kepadaku, ia berkata:

I{am menceritakan kepada kami, ia berlota: Aku mendengar

Katsir birtanya kepada Al I{asan, *[Iai Abu Sa'r4 apa

di dunia dan al&irat dalom firman Allab ;166
-i*",fi ('$;trLsi'araryerahkmiahkcwdokarniistri-
istri kfrni don kcttrunan kami sebagai penyenang luti
(kanl ?" Al Hasan menjawab, "Tidalq tetapi hanya di drmia."

Ia (Kasir) berkat4 *Seperti apa itu?" Al Hasan berkatq

"seorang mukmin melihat istri dan anak-anaknya taat kepada

61u5.r:?to

26&8. Al Fadhl bin Ishak menceritakan kepada kard, ia berkata:

Salim bin Qutaibatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Hazn menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar

. Al Hasan... Ia menyebutkan riwayat yang sama

26e;:Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada lomi dari

ayatury4 ia berkata: Hadtrarni pernah mernbaca ayat, liGj
-i;t ",33 6;t qi b 6 'Ya rutwn kami,

anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan lccturunan

kami sebagai penyenang hati (kami). " Kemudian ia berkat4

"Yang menyenan.gkan hati mereka adalah melihat mereka (istri

dan keturunan) mengerjakan ketaatan kepada All.h.n?El

Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya $n742).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (8D742'),Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir
(6/l I l), dan Al Baghawi dadoa Ma'alim At-Ttzil (4D52).
Ibnu Athiyah d^lam Al Muhurs Al Yajiz (4D22) dengan sanad sampaikepada
lladhrami.

7n

7u,

7tl
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26650. Ibnu Hrmaid menceritakan kepada karti, ia berkata: Ibnu Al
Mubarak menceritakan kepada kami dad Ibnu Juraij, tentang

apa yang lotni bacakan kepadanya dari firman Allab b65
-i6";4;i-"9$l"Anugerahkanlahkcpadakmiistri-
istri kami dan ketwurun lami sebagai perryenang lati
(tami)," ia berkata, "Maknanya adalah, mereka menyeurbah-

Mu dengan baik dan tidak menggiring kami berbuat dosa-7t2

26651. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hqsein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij bertota tentang firman Altalt,

-;6 ",33 cS;; \g;rt |3 {,Gi 'tYa rutnn tami,

arutgeral*anlah kcpada kami istri-istri knti don kcturman

korri sebagai penyenong lati (kami) " Ia berkata, "Maknanya

adalab mereka menyembatr-Mu dengan baik dan tidak

menggiring kami berbuat dosa'783

26652. Yunus mence,ritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu-,-Wahab

mengabarkan kep@ kami, ia berkata: Ibnu T*rid brltl<ata

tentans firrnan-Nya, 6{;; \L-jl bg ;r6i 613-'uJV
- . l6:.:i "Mt orilt ir*n vans berkata, 'Ya Tulwn kmni,

Gn; vi;\ ;, 6 5G3 <,\',i t-l6$irt$t
*;i1',:3 "Don orang orfrlg yang berkata, 'Ya Tuhan kmni,

oaryerahkanloh kcPoda l(ami istri-istri kani dan kcnrutwn
. kmri sebagai penyenang hoti (kami)'. " Ia berkata, "Malananya

adalalL mereka memohon kepada Allah untuk istri-istri dan

anak-cucu me,reka agar Dia menunjtrki mereka kePada

Islam."Tef

2653. Mrrhammad bin Agn menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin lwu il bin Ayyasy menccritakan. kepada

kami, ia b€rl<ata Ayabku menceritakan kepadaku dari

Ibnu trktsir ddan tafsimf,a (10/333).

Ibid.
Ibid

742

7t3

7U

,61
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shafivan bin ArDnr, dari Abdurrat[nan bin Jubair bin Nufafu,

dari ayalrnya" ia berkata: Kami pematr duduk dengan Al

Miqdad bin Al Aswad. Id lalu berkata: Sesungguhnya

Rasutullah SAW telah diutus pada sittrasi Grsulit pengutusan

salah seorang nabi pada suatu masa kejahilan, yaihr saat

mereka meng.urggap tak ada agatua yang lebih baik dari

penyembatran kepada berhala Beliau datang me'mbaca Al
Fr.Eqaan yang memisatrkan antara yang haq dan yang batil dan

memisahkan antara ayah dan anaknya, sehingga ada orang

yang melihat anaknya, ayahnya' dan saudaranya masih tetap

" kafir, semelrtara Allah telatr meurbtrka hrnci hatinya dengan

Islarn, maka tahulah ia batrwa jika mereka mati, mereka masuk

neraka sehingga hatinya tidak tenteram ketika tatru bafuwa

orang yang dicintainya berada di neraka. Itulah makna firman

A[ab -i6 ",3 c,$;; L4x ;rg ,,Gi <,];4',"5$
'Dan orang-orcmg yang berkata, 'Ya Tuhan lwmi,

-.,*anugerahkantah trepada lami istri-istri _lgmi dan lieturunon

26654. Ibnu Aun menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Al Hasan

Al Asqalani menceritakan kepadaku dali AMullah bin Al

Mubaralq dari Shafwaru dari AMrnahman bin Jubair bin

Nufair, dari ayatrnya, dari Al Miqda4 ungkapan yang senada

dengannya.

Dikatakan, -fr ",33 6;i:, 1a}5 A, Li {'
,,Amtgerahkonlah lnpofu kami istri-istri kfriti dan keturman komi

sebagai peryEnong hoti (tcami)," disebutkan 9f,6ir13li dan t,lrifilr

dalam bentuk janralq sedangkan lafazh -;;\=;Ji "sebagai penyenang

7t5 Ahmad dalam musnadnya (6/17), Ibnu Hibban dalam shahihnya (14/489), Al
Buthari dalan Al Ad;b At Mufrad (lt4/), Ath-Thabrani dalam Al Kabir

QOD53), Al Haitsami dalarn Maima' Az-Zawa',id (6117), dan Ibnu Abu Hatim

dalam ta8inrYa (8D7 4l).



TdstuAda.:Iffiori

tuti (kanti)," dalarl b€rftuk tunggal; karena lafa*.# "'1
"Penyenanghdi (kmi)," pertrpakan nashdq dari perlrataan 'Ofe c'?
iJ *U"ti kanri menjadi sangat senang." Orarg Arab terbilang harrpir

Eiak menjarnalftan nashdo.

Para ahli tak\ilil berbeda pe,ndapat tentang tal$ilil ryat l6i1*S

C|y6i;-ilil- "Dm iadikotttah kanti httont bagi orang-orutg\:t*g

bertakwa.

Sebagian mereka berpendapat bahwa matcnanya adalah,

jadikanlah karni sebagai perrimpin-pe,mimpin yang diteladani oleh

orang-oftmg sesqdah kami. Mereka yang berpendapat demikian di

antaranya yaitu:

26655. Ibnu Abdul A'la bin washil me,nceritakan kepadaku, ia

berkata: Aun bin Salam menceritakan kepadakq ia berkata:

Bisyr bin Imarah mengabarkan kepada kami dari Abu Rauq,

dari Adh-Dhahhalq dari Ibnu Abbas, tentang firrnan Allah,

CtydFl:l<*t "Dan iadiknrlah poni Imam bagivrang-

orang Wrg bertahwa," ia Mata' "Maknanya adalah,

pemimpin-pemimpin yang diteladani."Tt6

26656. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shatih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadalar dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman AltalL t|;6-;:li$4r5 " Dmr i adikanlah kortti' Imam

bagi orong-orong )nng bertakwa," ia berkata' "Maksudnya

,dalah pe,mimpin-perrimpin ketalcrraan tY (dan bagi

ahlinya)fu png diteladani.'

Abu Ja'far An-Nubhas dalam Ma'ani Al Qur'm (5/55). r' 
'

Demikian yang lcami temukan tertulis dalam manuskrip, dan atsa pada Ibnu

Abu Hatim dengan sanad yang sama, dengan redaksi: pemimpin-pemimpin

p€fimjuk supaya lcami diberikan petunjuk darinya'

7U

7t7
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Ibnu 7-aid berl,ata: Sebagaimana firman-Nya kepada Ibrahim,

tltll ,r$,lu)! 4y "sesunggulmya Atu akan meniadikonmu

hnsn bagi selwtrtmonusia." (Qs.Al Baqaratr p!:124)7tt

Para ahli talcudl lafuurya berpendapat bahwa maknanya adalalt

kami mengikut dengan mereka dan l€mi diikuti oleh orang-orang

sesudah lomi. Mereka yang berpen{ryat de,mikian di antaranya yaitu:

26657. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'ammal

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Uyainah

menceritalon kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujahid,

teirtang firman Allab C\(:i:i[ACt 'Dqn iadikantah
kani Imm, bagi orang-orang yang bertakwa," ia berkata,

"Maknanya adalab pemimpin-pemimpin yang meneladani

orang-orang sebelum kami dan menjadi teladan bagi orang-

orang sesudah 1*ori.n78e

26658. Al tlasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak

-' me,ngabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ibnu Uyainatt
* mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abu Nairlu dari Mujahid,

tentang ayat C1\<tilitSt4;.t "Daniadikantah koni Imam

bagi orang-orang yang bertakwa," ia berkata, "Maknanya

adalah, jadikanlatr kami sebagai pengilart-pengilort mereka dan

meneladani mereka.'79o

, Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara

kedua p€ndapat tersebtrt adalah yang mengatakan bahwa maknanya

yaitu, jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang bertalora

yang menghindari kemaksiatan-kemaksiatan kepada-Mu dan takut akan

siksaan-MU yang mereka ituti dalam kebaikan-kebaikan. Itu karena

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812742) dan Al Mawardi dzlam An-Nulrd wa

Al Uyun (4/161).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (8D742).
Abdurrazzak dalam tafsirnp Ql 459).

78t

789

790
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mereka hanya meminta Tuban agar menjadikan mer€ka sebagai

pemimpin bagi orang-orang yang bertalo ra" bukannya meminta-Nya

agax menjadikan oratrg-orang yang bertalcwa sebagai pemimpin bagi

mereka-

Allah berfirman, 5!.41jl.61;5 "Dan iadikanlah =fuyi^
irnam bagr orang-orong yang bertakwa." Bulen berfinnan, &I
..pemimpin-p.mi-pin oanak). Mereka mengatakan &b dan mereka

jamalq karena lafazhiui-*rptn-" yalrur dllriPerlcaraan,'uXi b:ti il
t161, sebagaimanadikatakan,69 ir)[i ii,d9n 6,ro tS iI oyi itb. Siapa

-yang menjamakkan |atazhiulmenjadi a:Jf, berarti ia menjadikan Lafazh

ir{ sebagai rsiz (bukan mas&o),sebag'i-ana dikatakan, r:4'qhbt
'r(il'riftir;1. 

Siapa yang menjadikannya tunggal, maka dia irengatakan'wie6
Pendapat karni tentang masalah tersebut adalah pendapat

sebagian ahli natrwu Kufah. Sementara sebagian pakar bahasa Arab dari

kalangan ulama Bashrah berpendapat bahwa lafazh i61 aaUmtr:rran

Allalt CCy 69fl "Irnon bagt orutg-orang yn'q- bertakuta,"

bermakna jamalq sebagaimana perkataan Anda !J't-'ff "sqrertinya

mereka adatah musuhmu", dan posisinya adalah sebagai hikayatt

(cerita), sebagairnana kata orang 
-jil<a 

dikarakan kepadanya V *:V
'siapa raja kalian"- tr*t il[1gggg- itu @ kami".,Hal tersebgt

,.
d?; o3i Y ,4tG U

" Hai poa pengbitikht, i angm ten$'rncnen$ nencelaht, koena pua
pengbitik bukanlah ru$np-in bogihr "'o

7er Aku tidak mcngetahui siapa png meagatakannya.
7n NBaghdadi aaUng,on SYru'attid Muglni Al-Labib (4f283, syahid no. 345),

Al Qirthubi dalam tafsimya (13/83), Ibnu Mandlllr dalam Lisan Al Arab

(41525),dan Asy-syaukani ddam Fath Al Qadir (4/89)'

$s;;t '::'tPt 
ot
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'Li;444:itj'wqa$f 4t1-4$i
@rnj

"Mqelait iah orurg yutg dibalasi ilengan nutabat yorrtg

tinggi (dal6rr wga) l<uemlesabum msela ilm mqelea
ilisanbut ilmgan Wryhomatnn ilmucapan selollrr6 di

dolarmya-" (Qs. Al Furqaan l25h 751

Tat<wilfi manAtlah:<6f j)rtg-r-,-'*,-Cifi <,53*4^4i
@Uftl-4Qp-(Mereka itutah ororrg yang dibalosi dengan

martabat yorrg tinggt tdolarn surgal karena lesabarun mereka dary

merelru disarrrbut dengan penghornatan dm ucapan sebmu di
dalamrya)

Allah SWT berfirman:'Mereka yang telah Aku sebutkan sifat-

sifarrya, yaitu dimulai dari firman-Nya, d:*$r'"r$. 6-5i #) 
"qrt3j ;ban lumba-lumba Tuhan Yang Malw Perytayang itu (iatah)

orang-orang ymg berjalan di atas bumi dengan rendah hati." Sampai,

,#i;r651j6jfu'u35 "oon orans orcmsyans berlcata, 'Ya

Tulun karni, onugerahkanlah kepada kami istri-istri kami'." 6tr ?-
"Mereko itulah orang yang dibalasi," alas perbuatan-perbuatan mereka

ini, yang mereka lalokan di dr:nia 'r5;3rt "Dengant martabat yang

tinggr (dalon surga)," yaihr satu kedudukan yang t'nggr dari

kedu&rkan-kedudukan di surga. WA "Karena kcsabaran mereka,"

melakukan perbuatan-perbuatan ini dan menanggung kepayatranrrya.

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang eara bara aya\

l51,1-4q+.afij "Dan mereka disambut dengan penghormatan

dan ucapon selamat."

Mayoritas ahli qira'at Madinah dan Bashratr membacanya

6:fr; "Dan mereka disambut," dengan hurtrf ya berbaris dlwmmah
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dan qafbdr-tasydid, dengan tt tgr1 mereka disambw para malaikat di

dalamnya dengan ucapan salam.

Ivlayoritas ahli qira'at Kufah membacanya t)ji{t dengan huruf

yaberbaris fattat dnqaftopatasldid.Ds 
.iji

Pendapat yang benar mengenai hal t€rsebut adalah yang

mengatakan bahwa keduanya merupal.ran qira'd , yang populer di

kalangan ahli qira'at selunrli negeri, dan maknanya juga sama Jadi,

dengan qira'at manapun seorang qai'membrcdny1 b€rarti dia benar.

Hanya saja, aku lebih suka membacanya dengan qira'at V. o-ft",
dengan htrruf ya berbaris fathoh dan .qaf tarrp ta$rdid, karena orang

Arab jil<a mengucapkan lafazh ,;g de,ngan tasydid, biasanya

mengungkapkannya dengan Cy-lU 
'iii6l',ll - frf1: fy-tt *,ai!ruuimeNrgU[KapKannya oe'lrgan l)trr: !..tsr, ,F - fyt l": ugr'- e7t'-

"si fulan disarrbut dengan salart' (kmi menyambut mereka dengan

salam). Mereka mengiringinya dengan huruf ba. Jarung sekali me,reka

berkata fl:.JI ,rilr 6Aiiii i,ii. Obh karena itu, arah kalimat ayat sekiranya

memakai tasydid yaitu p:tl.Jt1
'*stt +3rt (J t,;i,iJ. Namrm rami-taap

mernboletrkan memakai' qira'ai i"tseUut, seb4gaimana Anda boleh

berkata fri*i, irEf aan erlfir b:i{.
Kard telah menjelaskan maha Ft * il[.tr paaa bagian lalu,

sehingga tidak perlu diulang di sini.

eeo

{iV-K:G5.Cir@-63Ltr:lev+o44
Vg-iJ4*ltaE,K:,fi:Hie

I'rR Qba'd llamzah, Al Kisa'i, dan Abu Balor yaiu ijir6 aetrg takhfif (rrrya
tasydid). , .
gia'iUnnyayainr irfri de,ngan tasydid.Lihat Huiiah Al Qira'at (hal. 515).



SwahNfurqaan

nlvlrrrelul. 
ll<al di dalmm{ya. Surga iat *bailvbrnk temWt

nenaap dm tempu l<edUmaru Kofrakattlah (kegdo oturg'
qfrW musyrik), 'Tu/lwrilr,.u @k menglndaliorrJl<mn;

melnfu il<ur.l<alwadaifudalww.(Tetafr bagainrrrlwl<mw
bqibadah lepod*Nya), padalwl l<firru nrngguh telih

menkstalcur-Nya? I(arent itu kel& (adzat) Wi
0nerimWnu)'." (Qs. Al Furqaan l25lz ?6''771

Takryil firman Anah: 6.f @ ffi)Jfi3-tA<*-^tg
@v9.iH*!,afr.K3fi:;,o;e*yrfi'ffi laere*akekotdi
dalamnyo- Surga itu sebaik-baik tempa, ,runetap dan tcrr,pot

.hedianun Katahmlah llepada orungorang musyrihJ, oTnhutku

tidak nengindahhan hamq melainkan halau ada ibodahmu petapi

bagabuna lca.mu beribafuh kepadoNyaJ, padalrol leanu swtgguh

telah mendustafun-Nya? Karena itu' kclah |od?lbl Nsti
fircnipnpanuJ.')

Maksudnya adalah, mereka al<an dibalas dengan kedudukan

yang tings dikarenakan kesabaran merekq dan meneka kekal di dalam

kedudtrkan yang tingg ittr 1iirti9.

Firman-Nya, (til J't'- "Strga itu Sebaik'boik tempat

menetap-" Maksudnya' iiy'r aaaan sebaik-baik tempat kediaman dan

te,mpat tinggal bagi mereka

Firman-Nya, ,i,t K'Hi it "I(atakililah (keryda or(mg'

or(mg musyrik), 'Tuhanht tifok mengindahkan kmnu'." Maksudnya"

Allah berfinnan kepada Nabi-Nya, 'oKatakanlah }lai Mutrammad

kepada mereka yang Aktr rrtus kau kepada mereka ittr, 'Apa yang

disediakan dan apa yang diperbuat Tuhankuterhadap kalian?" Dad kata

tersebut dapat pula dikatakan , t:*l +fu c'V - l? l?f q eV *Aku

menyiapkan beban, alor menuangkan minyak wangi ke'botol.- Itu

i,'..

i

l',
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berarti Anda menyiaploonya, sebagaimana perkataan penyair berikut
. .1gt

#)rfr.'ok
"seakan-akan di teher do, fu; batnmya terdapot lrfirm semerbak

yang dis iapkan pengantin w ortitanya. "Te5

Dari kata tersebut dapat pula dikatakarq termasuk perkataan

mereka, ',*i, bt3 *.t, menyiapkan pasukan", 4snga1 tasydid 9?!
tanpa tasydid,ifi"f $l: .fi,f "aku menyiapkannya", dan "i7jr 

artinya,ptr

"beban".

Penjetasan kami sama seperti talqilil para ahli tahilil mengenai

ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

26659. Ylngs menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Watnb

mengabarkan kepada. karni, ia berkata: Ibnu Taid trurkata

tentang firman it"t "Hrt!{56;frW-C$ "taq*orton
(kcryda orangercolg musyrik), 'Tulnnht tidok menghdahkan

tca nu melainkan kalau afu ibadahmu'." Makzudnya adalah,

apa yang diperbuat Tuhanku teftadap kamu sekiranya tidak

ada ibadah kamu?"7s

26660. Muharnrnad bin Amru menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l<alrli, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Waraqa menceritalon kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi{ tentang fimran-Nya, A; fr'G$-('S
" Katakonlah (kcpado orang-orang musyrik),'Tuhonht tidak

Dia adalah Abu Zaid At-Tha'i.
Al Qurthubi dalam tafsirnya (13/84).
Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al U.ytn (41162).

t.t. llltt ...4a.

,J)f ot*2 c,lU. tr*

-

791

7'95

7,96

-
4



SwahNFunqoollt

mengindahkan lcqnu'. " Ia berkata, "k -ukrrry" ud"lrh Ii,
.diperbuat,."797

Firman-Nya, "€fre{i "Mdoirrkon kalau ada ibadalunu"
Maknanya adalah, sekiranya ddak ada ibadah oratrg yang beribadatt

kepada-Nya di antara kamu dan ketaatan orang yang menaati-Nya di

antara karnu.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talfl,il.
. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26661. Ali menceritakan kepadaku" ia berkata: Abu Shatih

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadalar dari Ali, dari Ibnu Abbas,, tentang

firman Allall -U*e {5 
"? *'gr- ( "Tthonht tidak

mengfudohkmt kamu, melainkan kalau ada ibadalwrtt," ia

. b€rkat4 "Maknaaya adalalt sekiranya tidak ada keimanan

kamu dan Allah memberitahu orang-orang kafir bahwa Dia
.\tidak b€rhajat kepada mereka ketika Dia tidak menciptakan

mereka datam keadaan beriman. Sekiranya Dia berhajat

kepada mereka, tentu Dia membuat mereka menyrkai

keimanan sebagaimana Dia membtlat orang-orang mukmin

menyrkainya'7e8

26662. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kePada kami, ia berkata: Isa

mencsitakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadahl

ia berkata: Al Hasan menceritakari kepada l€mi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najilu dari Mujahid, tentang firman Allab 
-€;UA{j i"

Mujahid dalam taBirnya (hd. 508) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(tn14s).
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnp (8D745).

7':n

?,n
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berkar4 "sekiranya tidak ada doa kamu kepada-Ny'a supaya

kanru menyembah dan menaati-Nya"7g

Firman-Nya, )l.K fi "Padohal kamu swggrt rclatr

mendustalan-Nya?"

Maksrdnya adalab Allah SWT berfirman kepada kaum

Mghammad SAW (orang-orang musyrik q112isr, "Kamu telatr

mendustakan rasulmu yang Aktr utus kepadamrl dan menentang

pedntah Tuhanrnu yang telah memerintabkan agar berpegang tegutl

dengannya. Sekiranya kanru berpegang tegUh dengannya, maka Alu
akan mempedutikanmg. Pendustammtr terhadap rrtusan-Ku dan

penentanganmu akan perintaFKu akan menjadi siksaan yang tetap

membtmtutimu; terblnuh dengan pedang dan kebinasaan bagimu yang

datang susul me,lrlnrsul satu saura lain.' Sebagaimana perkafaan Abu

Dzu'aib Al Hudzali beri}ut ini:

i;lt:t?rlt'F|-K g!:6,i1;i -1

"Lalu dia dikci*kon oleh kcbinasaanlnng beruntun

Lalrsana danau yang memarrcarkan bau-bont bergugttan "so0

Makna laI?u?h ir;!r aaaah kebinasaan benrntun yang datang

susul menyusul satu sama lain.

Makna Latazh'..qilr uaaun bahr yang hanctr berjatuhan' Lalu

Allah melakukan hal tersebut terhadap mereka dan membrrktikan janji-

Nya kepada merekA serta membinasakan mereka melalui tangan para

pendukung-Nya, serta menlnsulkan mereka satu sama lain. Jadi,

rif.*u" tersebut adalatr ir;ilr.

Mujahid dalam a8irnya (hal. 508), Ibnu Atu Hatim dalam ta&irnya (8D745),

dan-Abu la'frr An-Nuhhas dzlan Ma'atri Al Qtr'an (5/56)'

Al Qnrthubi dalam taftirnya (13/86) dan Asy-syaukani dal8m Fath Al Qadir
( tet).

79t)

tm

6t
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Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talctilil.

Mereka yang b€rperdapat demikian di antaranS,a yaitu:

2ffi3. Muhamma<t Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
.b€*afa: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia

bertata: Syu'batr menceritakan kepada l@rni, ia berkata: maula

Syaqiq bin Tsaw mengabarkan kepadaku bahwa ia me,lrdengar

Salman Abu AHiltah berkata erfiku p€rnah shalat bersanra

Ibnu Az-Zubair. Lalu aku mendengamya membaca iJ. k :ul

o #r<tr."tot

2ffiil. Ibnu Al Mr.rtsmna me,nceritakan k€pada l€mi, ia berkata:

AMurrahman bin l\dahdi mencedhkan kepada kami, ia

berkata: Sa'id bin Adham As-sadusi menceritakan kepada

kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'frr menceritakan kepada

lemi, ia.berkata: Syu'batr menceritakan kepada kami dari

AMul Maji4 ia berkata: Aku me,lrdengar Mrslim bin Ammar

- berkara: Ah p€rnah mendengar Ibnu Abbas me'mbaca fi. iS U
"6rj. 'ttili J:;^t b;)t$t "Padalal konu stotggtfi telah

mendustalwn-Nya? I(arena itu kclak (ad?nb) pasti

(menimpamu).'f,02

26665. Mgbarnmad bin Sa'ad menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ayahlor menceritakan kepadihr ia b€rl@ta Pamanku

menceritakan keeadaku, ia berkda: Afhku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, Qri Ibnu Abbas, t€ntang "W 6 ii
VrLi'Z:r3'afrK3fr iUiA*g;K'|J;"l(dakmilah
(keryda orang-orang musyriQ,'Ttthoiu tidak mengindal*an

kannu, melainkan kalau ada ibadahnru (tetapi bagailnana

Ibnu Abu Hatim dalaur ta8irnya (812746), Al Qtnthubi dalam taftirrya (19/E5)'

Ibnu Abdil Bar dalam at-Terrhid (8/314), dan Ibnu Hajar dalam Fah Al Bui
(9t36).
nuu l"'frr An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qw'a dan Ibnu Ahilah dE[am Al
Ivfirtoru Al Waiiz$D23).



26666.

26667.

26668.

TCstuArt:Ihabai

lramu beribodah kepada-Nya), padalwl kamu smgguh telah

mendustakqt-Nya? Kqreru itu l@lak (adzab) pasti

(menimpmu)'.u la berl@t4 "lvlaknanya adalah, orang-orang

kafir (musuh-musuh Altah) itu mendustakan."to3

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdut A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Ibnu Mas'ud, ia

berkata ..Maksgdnya adatalq mereka nanti akan menemukan

kebinasaan pada Perang Badar.'804

Abu As-Sa'ib menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu

Muawiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Muslirn" dari Masrtrq, ia berkata: Abdurrabman berkata, "Lima

(tanda-tanda kiamat) telah t€rjadi; asap, ir.;ilr, r}Lti, bulan,

dan Romawi.'80s

Al Hasan menceritakan kepadaktr, ia berkata: Affiurrazzak

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ma'mar

kepada l*mi dari Qaradah" tentang firman Allalt irQ4!fi
fi{), "K*"no itu kctak (adzab) pasti (menimpamu)," ia

berkata: ubay bin Ik'ab berkate "Maknanya adalab terbunuh

pada Perang Badar.'806

Ibnu Hgmaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Amru, dari Mughirah, dari

Ibrahino, ia berkata, "i'iut u'tittyu pada Perang Badar'"807

to3

8{X

r05

t06

w,

Lihat arscPng lalu.
Ibnu Athbyah-dalam Al tyluhqro At waiiz (4D23) dan Al Baghawi dalam

Ma'alim At-Totzil (4D53) dengan redalcsi senada.

Ibnu Abu Hatim dalam taftiqra (sD746) dan Al Bagbawi dalam Ma'alim AF

Tanzil@D53).
rbid
Ibnu Abu Hatim dalam tasirnya (8D746) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil@D53).

26669.

q\
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26670. Ya'qub bin Ibrahim menc€ritakan kepada$ ia berkata: Ibnu

Ulalyah menceritakar-r kepada kimi dari Al-Laits, dari

Mujahi4 tentang ayed., {:t).'d44,3j:i "Koena itu kctak

(ad?ab) pasti (menimpamu)," ia berkata, 'I\faknanya adatalL

pada Perang 3u6rr.,808

26671. Muhanrmad bin Amru menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Hadis menceritakan kepadalaa

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l<ami semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi{ tenta[g aya\ Vg'a;H4,!jJ;, "Krena
itu kclak (odzab) pasti (menimpomu)," ia berkata, "Malananya

adalab pada Perang Badar.'8oe

26672. Al Qasim menceritakan kepadaku" ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada ia berkata: I{aiiaj menceritakan

-,._ kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahid, de,lrgan riwayat yang

sama

26673. ...ia berkata: Al Husein menceritakan kepada l<ami, ia berkata:

Abu Suffan menceritakan kepada kami dai lvla'mar dari

Manshur, dari Su&aru dari Ibnu Mas'u4 ia berkata "ir;llr
maknatrya adalah terbruruh pada Perang Badar.'rlo

26674. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allalt V0iH'-.!3$,KSi "Padahol

kamt nngguh telah mendtstakon-I'Iy? I(oena itu kelak

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 508).
IHd
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D746), Al Mawardi dalp,m A*Nuka wa Al
tlw, g1162), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Totzil (4D53).

tot
t09
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(adzab) pasti (menimpamu)." Ia berkata, "Orang-orang kafir

mendgstakan Rasulullah SAW dan apa yang dibawanya dari

sisi Allah. V}.iH,rS$ 'I(uetto itu kelak (adzab) pasti

(menimpamu),' yaitu pada Perang Badar.'8 
I

26675. Ibnu Humaid menceritakan kepada karri, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari

A6ullab ia Ueit<ata, *ir;ilr elah lewat. flr;ilr ter5aAi pada

Perang Badar, mereka tertawan 70 orang dan terbuNh 70

olang."812

para ahli talovil lainnya berpendapat bahwa makna irilr aaaal

pqperangan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitg:

2667,6. Yrmgs menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z'ard berft'ala

tentang firman Allah V$.'';q 33 "I{oena itu kelak

(adzab) pasti (menimpamu)," ia berkata, "Oleh karena itu,

nanti akan terjadi p€perangan. iriitr : i6i[p.p"t*gu"?u-r8r3

Para ahli talo ril lainnya berpendapat batrwa lafazh irjlr artinya

adalah kematian. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya

yainr:

26677. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Mtrawiyatt

menceritakan kepadakg dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ay& V|.iH,, St3 "Kneno itu kelak (adzab) pasti

(menimpamul, " iuberkata' "Artinya adalah kematian'"8 
14

8rr Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya (8t2746).
rrz f1 Baghawi dalan Ma'alim At-Taruil (4D53) dengan redalsi yang sama dari

Ibnu lias'ud serta Abu Mujahi4 d8n Al Mawardi dalamAn-Nulcat wa Al Uytn

(4n62).
tr3 Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (6/l l3).
tra. lbnu Abu Hatim dalam taftinrya (812746') dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa .

AI Uyun(41162).
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Sebagian ulama bahasa Arab berpendapat bahwa maknanya

adalab maka nanti akan terjadi balasan yang pasti diterima oleh setiap

orang yang mengerjakan amal baik dan buruk. ,Kami telatr menyeblrtkan

penlapat yang hnar mengenai maknanya Bag, nashab pada lafazfu

ir.iltr memititi alasan lain selain yang telah kami kemukakan, yaitu

batrwa pada lafrzh irili t"tarp at isim maihul, kemudian lafa-! ir;iJr
dinashabkan sebagai khabar, seperti dikatakan, 'igi'* 

t!'l' o'€ $t

'likat€rjadi betrcaoa fitnah dan peperangan di antara mereka''.

Ada sebagian oftIng yang tidak punya pengetahuan tentang

pendapat para ulama dalam menakwilkan ayat tersebut menjadi:

letakanlab "Tuhanku tidak akan mempedulikanmu sekiranya kamu

tidak memanggil tuhan-hfian dan tandingan-tandingan ,yang kamu

sembah dari selain-Nya" Ini merupakan pendapat yang tidak bermalcna

untuk diperhatikan, karena menyimpang dari pendapat-pendapat para

ulamatafsir.t15

tt5 Dahm mang&[ tstcra: Inilah atfiir tasir Arah Al Fruqaan' dan baikutnya

adalah ta$ir surah Asy-Syu'araa'.
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TSstuArt:fl:rrtui

SURATI ASY,SYU,ARAA'

#ffi81,;"

't;rK*16::i 
bi,,itl@ #1,;:$t u1:aE@ ;L

@t*
oThaa Siin mirn.Inil,ah dyqboyqt N Qtin'an y6rg' .

rnenumg*at.Bolehiadil(ernl(Lfitharnlrn',ad)alcf,tt
menfinasal<miliriffiusendirirl<menanseloafinak

binrfrn." (Qs' Asy'Syo--araa' 126lz l'31

Talffiil firman Allah: bt,rtA@ #f #-JlUy.:+@ *
@AS13K$1€C1€hot sia" "A^ Initah ayat-ayat At Qur'an
yarrg rnenerangkan. Boleh iadi kamu [MuhanmadJ afun

membinosakan dirimu sandiri, korena mereha tidak beriman)

Abu Ja'fer berketa: I(ami telah menyebutkan perbedaan

pendapat para atrli tafsir mengenai huruf-huruf hijaiyah pada awal-awal

surah Al Qur'aq berikut alasannya masing-masing. Kami juga telah



SlrahAsy.Syr'crcc'

menjelaskan pendapat yang paling benar meNrgenainya pada bagiah lalu

dari kitab l<ami ini, sehinggatidak perlu diulang lagr di sini.tr6

Perbedaan pendapat yang disebtrtkan dari mereka tentang

makna ,ZL dor, g.b sama ttp"s perbedaan pendapat yang disebutkan

dari mereka tentang makna ft; Jtl dan .Ftl.

26678. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin

Shalih menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari AIi, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah j;:L, ia berkat4 " i;J, memrpakan sunrpah yang

diikrarlCIn Allah, dan terrrasuk salah satu nama All65-"rtz

26679. Al Hasan menceritakan kepada kard, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ivla'mar me'lrgabarkan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah i:L ia

berkata "Maknanya adalab salah satu dari narna-nama Al

Quf'an."8tg
-*.Talqilil kalimat menunrt pendapat Ibnu Abbas adalah, demi

Yang Maha Mende,ngar. Sestrngguhnya ayat-ayat yang Aku turunkan

kepada Mgtrammad SAW pada surah ini adalah ayat-ayat Al Kitab

yang Aktr turunkan kepadanya dari sebelunrny4 yang menjelaskan

kepada oftIng yang merenrlrgkannya dengan pemahaman dan

pemikirannya, bahwa asalnya adalah dari sisi AllalL bukan karangan

s€rta ucapan Muhammad SAW, melainkan wahyu Tuhannya

kepadanya

Lihat tafsir $rah Al Baqarah ayat l.
Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (9122747),Al Mawardi dabmAn-NukA wa Al
Uytn @1163), dan Al Baghawi ddam Ma'alim At-Taruil (4D55)-

a-Uarrirouti dalam ta6irnya Q1460) dan Al Mawardi dala5 An-Nuka wa Al
Uyun(41163).

t16

817

ilr
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Firman-Nya, 'w.l|ifu*16d'U 
"fi5 

"Boleh Jadi kamu

(luluhonmad) akon membinasakan diritmt, ksena mereka tidak

berilnan." -

Maksudnya adalah, Allah SWT berfirmaru "Barangkali kau' hai

Muhammad, akan me,mbgnuh dan mernbinasakan dirimu sendiri jika

kaummu tidak beriman kepadanru dan tidak merrpercayai apa yang kau

bawa kepada mereka."

iryir dalam perkataan orang Arab berarti me,mb,n.h dan

mernbinasakan. Di antaranya ucapan Dzi Ar-Rimmah berikut ini:

)tudSt',!;fi- t *:4 '*t;SrH uA-tYf

" Ingdlah lwi orang yang membinasakan dirilryn sendiri ksena

sesuatu Wg diptingkon taWir dffi &u tangurmu"tre

Penjelasan kami sesuai dengah penjelasan para ahli tal$vil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitr: 
-r-

26680. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hqsain

menceritakan kepada l€rd, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
* 6131!i maf<nanya adalalx, membunuh dirimu sendiri'"820

26681., Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMnrrazzak

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada l<ami dari Qatadalu tentang firman Allah, id$"Yi
w:j l3K- fl "Boleh Jdi kamu (lvfiitmrnod) akan

sre 1oi menrpakan satu bait dzri qasidah panjmg png berisi pujian darinya kepada

Abu Amru Bilal bin Abu Burdah bin Abu Musa Al Asy'ari.
lfl/&zhbait t€rsebut d^lam, Ad-Diwaz yaihr: 'H i? sebagai ganti dari 

191J.t.. ,ll:rri.

Lihat a&Diwan(hal.24o), Majaz.Al Qur'mQl83),danal Lfithoro Al waib
(4Du\.

s20 il Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uytn (411il) dan Ibnu Athiyah dalam l/
Muhsro Al Waiiz @122$.
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membinosakan dirimu koena merel@ fidak berhnan" dia

bed@ta'..Maknarryaadahh'murrgkinkrenakausangat
menginginkan mereka beriman' maka engkau - +T
mengetuarkao nyawamu dari jasadmu ltulah mal<rra !iit"o"

26682. Dic€ritakan kepadaku dari Al Hllsain, ia berkata: Aktl

mendengar Abu Mu,adz berkata: ubaid me,lrgabarkan kepada

l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhabbak berkata

tenrang firman Allab {ti U ifi 'Boleh Jadi kamu

(Mulamad) akah membinosakan dirimu," ia berkatA
..}vlakDanya adalah, l(ar€na me,nginginkarr berimannya

metreka"tZ

Iafa"n 'u---Y tiK-fl U"t au pada posisi nashab dengan i6"
seperti dikarakan 'irt't'ol !, * bl3 *a1", mengrmjungi Abdullatr karena

Aa tetaU mengrr4ungilu;, yaitr lcunjungan balasan Sekiranyal'l yang

t€rdapat sesudah oi-ra"f"f, fi't mudtroi', tentu bentuk tota p4a o(

berbaris kosrah (u!), sebagaimana dikatakan, W ylt'* ii3f "utcu

akan frengunjtrngi Abdutlah jilta dia mengunjungiku"'

CCC

@b*$ &rA;hii| 
-,tei i # l$6 oL

'JiioK<ornilJ,hcndakinixuyot<NrJinr,'/u,ranlc,f/,l(jwdl
mqela m*iizd itmi lmgit, @ w Lu/fl,il'l<ilh*

,rro"ta t r"dt k lrepadmryo" (Qs' Aty-Sytt'ama' lZ6lz 4l

Kami tidak menemukannya dengan rcdaksi scpcrti -ry -et Qatadah' Yang

;t"trfl.." dengan r"*i[ri yanf rau aari qamaan adalah A6grrazzak datam

ta8irrya(2/a60).
ebu la'frr.An-NuUnas dalam tafsirnya (5162)'
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rakwil fiman Allah: $ frLtA;iiii!. ;('te # 'I$ 6 oy

@ '"*al (tilu Kami lchendaki niscaya Kami mcnurunkan

iepaaa nsreka mukiiztt dafi langit, malca senantiasa kud.uk-kudak

rur e ka t un d uk kePadanY a)

Para atrli tal$,il berbeda pend4at tentang firman-Nya, fr3A1
"Kuduk-htdukmereka,"'

sebagian berpendapat bahwa maknanya "dalatr, maka kaum

yang Aku tunrnkan mukjizat dari langit atas merek4 senantiasa

menundukkan t€nghk-tenglalk mereka kepadanya karena hina Mereka

yang berpendapat de,mikian di antaranya:

26683. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkaf,a: At Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Jgraij, dari Mujatri{ tentang firman Allah,

'#6 frLfr;iii "Maka setluntiasa tuduk-hd* merepa

tund* kcpadanya," ia'berkata, "Maknanya adalalL mereka

senantiasa menundukkan tenglork mereka kepadanya'"B -

26684. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada tomi dari Qatadah, tentang firman AllalL 'u-,"+L

"Mereka tmduh" ia berkata" "sekiranya Allah mart tenfu

menunrnkan kepadanya (Rasulullah sAw) safir mu\iizat yang

membuat mereka tunduk dengannya, sehingga tak seorang pun

menjulurkan tenghrknya kepada kemaksiatan t€rhadap

Allah.'t24

26685. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj_menceritakan

kepadaku dari lbnu Juraij, tentang aveu- $K-$\itiUJ${

Kanri tidak menemukannya dengan sanad atzuredaksi seperti ini.

Abdunazak dalam tafsirnya Qt46O),Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (ED750),

dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41255)'

t23

t24



SnrahAsy.Syr.'arac

i!. {}i 'i ,* ii$ 6 ot @ ryL -Bofh idi kamu

rwarunil' it*' membinosakut dirilrw ksetta mereka

tidakberitnanJit@Itamikcl'endavniscayaKami
memrunkan lepada mereka mu$izat doi lqtgr4 maka

senqttiasafuduk.fudukmerekatuna*kcpadarya,''ia'
berkata' "sekiranya Allah mau' tentu Dia mernperlihatkan

kepada mereka satu perkara-Nya yang menyebabkan tidak

seorang pun dari mereka melalarkan satu kemaksiatan

SesudahnYa.'82s

266s6.Muhammadbinsa,admenceritakankeeadahr,iaberkata:
Ayahlor menceritakan ke'padaku' ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkda: Apbtu menceritakan

kepridatudariayabnya,darilbnuAbbas,te'ilangfirmanAllalil'

;r*L$ &Lfi;iin "Makd senotiasa tua*-tua* mereka

twduk*epadanya,,,diaberkata,..MaknanyaadalalLmembrrat

-,.* merinding luduk-kuduk m€treka"'t2

26687. Ytnrrs menceritakan kepada ka[ri, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkankepadalGmi'iaberkata:IbnuZ-atdbrkata
tentang t** n e b$*$fi36;iin "Maka seruntiasa.

fufuk-fuduk mereka tunduk ke)adqn," Ia berkata' *'eleJ'

maroanva adalah il-ilt'tundt'k''"szz

Paraahlitalo,villainnyabrpeodapathhwamaknanyaadalalL

makaparapemimpindanpembesar.pembesarme,rekatundukkepada
mukjizat ittt.

Mereka mengatakan ba5wa makna t 13li adalah orang-orang

terkemuka (Pembesar)

t25 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4D55\'
sL6 Kami tidak."o.-,ril*V" arrg* *arf*t ita.-s,,.,dsepmini dari referensi-

referensi yang ada di hadapan kami'^---.
o' -n"u 

aU" Ha;m datam tafsirnya (812750)' '



W*Artfirrrlrrd

Para pakar bahasa Arab b€rbeda pendapat te|rtang dasan me-

mudznk*s-leanlafaztr 'ryg,padahal ia menrpakan l&abar dari i,t3li
(mufraQ.

sebagian ulaura nahwu Bastuah b€rpendaPat Bh*" lafazt.

;il6t.dd; jamalq sama seperti f nA' , ? 
l.ii, atau di-

mudzalrks-kan, sebagaimana sebagian mu'attflts dr-mudzakks-l*aU

seperti perkataan pen1lair berikrt ini:84

t;.#frl:> j# i.r1riy.' Ltb i*'*its(t$T
,,Aht menghiruptya saat almnt iontot berkokok pada wsmya . Tiba-

tiba bwi Nr'ryot daong mendekat, lalu mereka menimpa'"&}o

Atau ia dr-mudzakko-l<an karcna ia mudtufkaada mudmk;ks,

sebagaimana ia bisa dr-mu'awtats-Y,at lerena mudlaf kepada

mu'annats,seperti perkataan Al A'sya dalam syaimya berikgt ini:

fti;tzst):**; G l;"tf;r, ql, )i;iirr'6;rsl
"Do, bersinq denganfirmonyory te\ah Kott tunful*an

t2t
t2:)

&lo

Yaitu An-Nabigfuah Al Ja'di.
Nama gugusan bintang +eNlj.
ni ."irri'.t an satu bit drr;i qaidahpanjang >'ang pada bagian awal redalsinya

yaitu:' 
"seororg saluya diaanhkor oleh bebaapa sahcya'

seaka n-akor ia melilrd, kctika ia bqlumrot ter,

sedmtg menduita fudis di hidngYa
Jika sory ikt yans bii* tifuk melihat uabtya fut tak ado padmya temPat

puahmnuubagiPuaPanggembala"'
Bait ters€but delan Ad-Diw.u, tertulis:-- it:#Ur";.;lt'i{t,ti7 Z?.i!'oi.!2q1q?

" Alat membrumnla s aa' ayan i otui b okokik pada pagwa
Tib*tiba saia boi Na'sy men&kat lalu tto"wr menimpa"

Lihat Ad-Div,- (na. 25), $arh Abya sibawaih (11476) den Lisan Al Arab

(6 I 3 5 5) (entri: na'irYa).
i"f-h ,ift fimaknanya adalah h{uh bintang png terkenal'

Lafa/n I liiol mnya mendekat.
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Sebagaimou bersinqnya sahran wd koena clarah'$r

Al Aiiaj berlda dalam syairnya:

'-i,;il i,.J..itt ,>- ,s?, A

'Ketika ia melilat permukaan tangtt bersambtmg'fi2

Al Farazdaqberkata:

';E;Jti,;.*ir 'nb\,s, .r-1' rr* it ij;t;r'; iiini1

" Ketika .*;;ila pendek hitam berketihng di waktr Dhtira-

Mereka kcnakan ke tubuh mereka tirai-tirai ywtg berbelah dro"t33

Al A'sya berkata dalam syaimya berikut ini:

',#itgt),+- e;<ti o X't\:r',$t cnf f;l'o*

AAtitlir il "k'oft 11,#il"i'H
- \ Jiko, 

" 
s 

" 
oriltg menuni ukkan kclemb*awrya kerydotw

di tengah padangyang tandus fut padong sahua.

Unta betina pn pantas kau dengarkan suctottry

Ketahuilah, orong yang teliti adalah or(mg y(mg sttkses. "84

t3 I Ini menrp"kan satu bait dari ryair panj ary. Lfut A&Diwor (hat . 219).
a2 Ini merupakan satu bait da,i qaidah panjang yang berisi sindira k€Pada Umair

Uin aUaUUan bin Al Mundzir bin Abdan, lcetika ia memperteintrkan antara

dirinya dengan Jahnam, supaya ia bisa menyindimya-
t33 Ini menrpakag.satu bait dari sebuatr qasidah pmjang.

Makna ?"' ;!'t adalah wanita-wanita yang pendek.

Malna i6-jt adalah tirai yang dibuat untuk wanita supaya orang asing tidak

bisa melihafnyg.
Maloa iih:Jr adalah tirai yang terbelah di tengahnya. Setiap pintu yang

dinrtup dengan tirai yang terbelah di tengahnya, maka setiap belahannya

dinamakan'.k-.Lihat Lisan Al Arab (gll4/.) (entri: '.ii-).
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Mereka mengatakan #'o(idan eri, i'1fi. Oif."t tu": ,i''ctq
a,.,/?fi' - ' ' -: ' -

Sebagian ahli nahwu Kufah mengatakan batrwa ini sama seperti

ucapan penyair b€rikt$ ioi'835

^:Sit 
,rb[ t t;* r;l.tii;llri';;itf o;

'Kotttilut poapengikat tali'tali laso mereka

iikabesi telahberkuat di atas cendsn'ant'836

Berarti, mennrtnya makna ayat adalah eqe pir;f 
"rl[i'tnaka mereka se,lrantiasa menrmdukkan tenghk-tengkuk metreka",

sebagaimana dikatakan w"g 3'.ri dengan makna '*fi 9u 3{. yaitu

mencnkupkan keberadaannya dengan islrz mubtadq maka fi'l-nya
seolatr-olatr r:ntuk isim yatg pertama' padatral se$amya unhrk isiz

yang kedua Dia menyandarkannya kepada seseorang karena

penyebutannya kepada nudzal*q. Sementara itq salah seorang yang

lain dari mereka mengatakan batrwa t uili maknanya .qin'
"kelompok", sebagaimana dikatakan i:;*rti g' 

:'6 il ;Or UJi ;dq

melihat orang-orang satg kelompok EEng* tl ott'. l;1fazh iruili
dijadikan bermatxn kelompok dan rumpun suktr. Dia mengatakan

balrwa latain irt3li juga mengandtrng kemunglinan bermakna para

pemimpin dan orang-orang terkemuke sehingga malma ayat menjadi,

11 Ini merupakan satu bait dari sebuah qasidah paqiang yang berisi pujian kepada

et U,rnaniq Uin Hantam dan Syaddad bin Rabi'ah'

Redaksi bait pertama dalam A&Diwot adalah:
' i* ),ti, ?6'F f't !)Y'u)\c;tt;''oP

" Jika s*eorang mengalirkan *elembutouya kcpadonu,

ma*a lintasilah pucak-pucak yang tinggi dot sahoa yory luds' "

Matxu l* "aAfipadang 
pasir yang luas' Lthat A&Diwor (hal' 120)'

83s Yaitu Al Farazdaq, sebagaimana disebutkan oleh Abu Ubaidah dalam Majaz Al

"' ff;"f:#''n, *'* Qtu),dan kami tidak menemukannva datam Ad'

Diwan.
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pnaka para pemimpin kaum itu dan om[g-orang terkemuke m€reka

senantiasa tunduk kepadanya

Dia mengatakan batrwa di antara kedua pendapat mengenai hal

ini, dia paling suka jika dikatakan bahwa irl}ti Qeher atau tenghrk)
jika telah tundulq berarti p-ara pemiliknya tunduk. Pertama-tama,f' ,-

nya dijadikan unttrk AGli, kemudian 'furl dijadikan sebagai milik
orang-orang tersebut Qeher), sebagaimana perkataan penyair berikut ini:

to;r,;,"u",;:tx k';L?;,:**
" I{fiena s e genggam lw apan ber ada di telapak tanganrya,

moka dia tidak motu kcpada siapa pun dan dia pm tidak makan "837

Fi'l +t dijadikan muonnats, karena lata;in U&\ sudah

me,ncakup ,',illt, dan ia tidak perlu menyebutkannya ke,urbali,

sebagaimana balnya futda tuk rB berkata U 'rtiZl "aku tunduk

rceaaamu ', tanpa perlu berkata '€lS?i 'dJ" "aku hllrdukkan leherku

kepqdamu'. ,,
Ia berkata: Tidakkah Anda lihat orang Arab berkata f q) ,F

'OAt ?*V: pU "setiap yang punya mata melihat kepadarni", karena

perka6 @':*- ulrIl iriil'tnatatcu melihat tcenaallf 
: 
P,:,1h*. ' a,

Anda Ult i:,]b sama maknanyq maka ditinggalkan latafu J5. Judi,

sekiranya Anda katal€n lfultl{ #,Af Uilii, it, berar.83s

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dan paling

tepat mengenai hat tersebut adalah pendapat para ahli talonil, bahwa

makna '.rl3ti adalah leher orang-orang, bahwa makna kalimat ayat

menjadi, maka leher-leher mereka senantiasa tmduk kepada mukjizat

yang Allatr tunrnkan kepada mereka dari langit, dan lafazh |i*g

Al Farra dalam Ma'oi Al Qur'an QD77).
Lhat Ma'oti Al Qtr'mQf277) karya Al Farra"

t3?

t33
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adalah mudznkko, karcna merupakan khabar dari huruf lw' dan mim
pada lafazh d*t.Sebagaimana ucapan Jarir berikut ini:

p,/' u)frltfu uyd*f ,itr'-r,srf
' "Ahtmelilwttahun-tahunberlalumenganibilwiaht.

Sebagaimana twlrrya alchir bulan mengambil qntrnomo. "83e

Bita lafazh ? AUr-tg dari katimat, kalimat yang tersisa tentu
cularp mewakilinya, dan pembuangannya tidak mertrsak makna kdimat
dari makna sebelumnya Demikian pula jika lafazh6l3tidibuang dari

t6 Ll'rt "Mrko senantiasa htduk-fuduk mereka,- kalimat yang

tersisa tentr cukup mewakilinya, karena jika orang telah tunduk, maka

tund*Iah leher mereka, dan jika telatr tmduk leher merek4 itu berarti

mereka tunduk.

Jika kalimat ayat berbunyi,'r;*b q ,P "Malca senantiasa

htduk-lailuk mereka tuiduk kepadanya," maka kalimat itu tiqk rusak

karena pembuangan lafazh AI3IL dan maknanya tidak berubatr dari
makra sebelum pembuangannya, Lalu khabar tentang tunduk beralih
kepada para pernilik At3li (ii), sekalipun kalimat diawali dengan kata

ii6!i, karena orang Arab biasa memberlakukannya dalam percakapan

merek4 jj/r.aisim yang menjadi tnubtada dan kata yangdr-mudlwf-l<an

kepadanya dapat sali.B mewakili khabar satu sarna lain.

ooo
t3e [ri merupakan satu bait dari sebuah qasidah yang berisi sindiran kepada Al

Fanzdaq.
Redalsi 6*t aaamrl d-Diwanadalah:

Jttt ,it:it tt t s . .A'o:;r,lli2i.sr| o?t
"io i"lfha puputqr@t talrunmengutrbil wiaht,

sebagaimana autal bulan menganbil doi ptrnana."
Makna jt 3 aAaUh akhir malam bulan. Lihat Ad-Diwan (hal. 341) dm Abu

U-baidah dalernlt Maj o Al Qu' or QltS).
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@ 
.ry;J,;; 

$t$ F,2 *3i'n$ i r*-V
oDur valuli.lcali frnak datangkeeadf, msela natu
puingfrfri fuu duri TuharJ Y ang Mahf, P emwah,- 

melailikrrrt nwelrvr- selalubupalfrng ilarirrya'"
(Qs. A"y,Sy.r'araa' 126lz 5)

Td:wil fimen Allah:t*;f 'e li'g$#,F$'n5,, i dy-Yt
@ @an sekali-fuli tidah dotang kepoda mereka suotu peringolan

baru dafi Ttrtu Yang Maha Pemurah, nubinkan mereha selolu

berpoling furinY)

Makzudnya adalah, tidaklah datang kepada orang-orang

musyrik yang mendustakanmu dan mengingkad apa yang kau bawa

kepada mereka 4ai Muhammar dad sisi Tuhanmu berupa

peringatan untuk merekauo dan peringatan mengenai titik-titik hujjatt

Allah -etas mereka terkait kebenaranmu serta hakikat yang kau
'dal$rahkan 

kepada mereka dari apa yang diperbaharui Allah dan

diwahytrkan-Nya ke,padamu, kecuati mereka berpaling

mendengarnya dan tidak lnau menggunakan pikiran

merennnginya.

ooo

i,iis24\W"fuiFi#',i{{i{l
"sungguh nrrrel<t telrrh rnendustal<m (Al Q"' orri, malc-

t<elak al<fiJ dtangkq4anomnelca (buytam dfrti) fuito'

dari

untuk

t/o Demikian yang terrcra dalam manuskrip'

k
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berita y arJg *lalu med@ Pel":obb obkfru'
(Qs' AsY'Syg'araa' 126l: 6l

rarrwil firman Altah: '@ 6ifI- .*;}fu W ;CV li{fiit
(Swggfi merefu Pbh mendustthan [Al Qur'anJ, naka kelah ahan

ddang hepada nerelea [kenyataan dariJ berita-berin yailg sblalu

mer e ka p erulo lc-o lo lran)

Maksudnya adalalt sesungguhnya orang-orang musrTrik ittt

4ai Mutrammad- telatr mendustakan peringatan yang datang kepada

mereka dari sisi Allah dan berpaling darinya yli( VWt AV
$i#- "Malra kclak akan datang kcryda mereka (kcnyataan doi)
berita-berita yang selalu mereka perolokolokkarl" Berita-berita

perkara yang pematr mereka perolok-olokkan itu akan datang kepada

merek4 dan itu merupakan jaqii ancarnan dari Allah kepada mereka,

batrwa siksa-Nya akan menimpa mereka karena ketegUhan mereka

dalam kekafiran dan kebangkanganmerekaterhadap Tuhan. 
1'

ooc

;$o&vqffif,€S:i,lJLV_ptr
oDanarykf,hmseladdakmenpahmilwtbwni,berorgrlrl<ah

borlyyaloryal(arri trlmrkiil<m dibuni iltu PlfuSdi truacctrn

tmrbuh-twnbulrur y utg baik?' (Qs. Asy-Syu'araa' [26]: 7)

rat(wil fiman Allah: @rrte,&vVg6f ,S{, JtVi-pj
@on aryhah ncreka frdoh numperhdihan bwrti, beruNhah

banyaknya Kon i ttt rrbuhkan di bumi itu pelbagoi mt cam tunbuh-

tumbtrtonyarrg baik?)

6t
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Maksndnya adalah, apakah orang-orang musyrik yang

mendustakan Kebangkitan Kembali tidak melihat bumi, berapa banyak

Kami mennmbulrkan #g&" "Pelbagai macatn tumbuh-nmbulan

yang baik? " Sesudah tadinya bumi itu mati, tak ada tumbuh-tumbuhan

padanya.

Makna 'iS, adalatl ';;,iJ "bagus' atau "baik",

sebagarmana dikatakan kepada kumra bagus yang sedang berputik,

AS Usebagaimana dikatakan kepada kambing atau rmta betina yang

rri* sehingga banyak susuny4'u-1 iis aar.lA-i; ia.
Penfelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talx,il.

Mereka yang berpendapat de,lnikian di antaranya yaitu:

26688. Muhammad bin Arnru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepadalq ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlarits menceritakan kepadakq

ia berkata: At Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Najrfu dari Mujatrid, tentang firman Allah, *7O8 Cq [I|I
"Kanni tumbuhlan di bmti itu pelbagai macam twbuh-

tumbuhan lwtg baik," ia berkata" "Berupa tumbuh-tumbuhan

bumi yang dimakan oleh manusia dan hewan-hewan

texnak."84t

26689. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumd, dari Mujahid, dengan riwayat yang

salna.

26690. Al Hasan menceritakan kepada l@rri, ia berkata: Abfurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar me'ngabarkan

t r Mujahid dalam ta3irqra (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya

(8D7so).
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I kepada t<ami dari a;tadall tentang tuman Altah , #O:9,
I " Pelbagai ,nacam rumbuh-tumbulwn yang baik " ia berkata'

I '\*rfazh Of Asini maknanya adalah yang baik'"e2
ln
I OGO
I

I

I O, 3it'i ifi $i''v@ "vi,$;Ki't 
tt'l'"*t * eit

l@
I "sesungguhny a padn yar.g dennl<int itufunff'benfrr
I t rdana ilfrutmdal<el.,aasaaart Nlah.Danlccbmyal<tr'

| ^-"t<o 
dnakberimm.Dan senrngguhnyaTutwrwrruaalah

I y*s \nahnPqlcasalagilvldhaPmyayorrtg'"

I (Qs. AsY'SYtr'araa' [26]: 8'9)

I

I takwil fiman Allah: ,iliib@ 
"*f ,flgi'ogUt:t;'i^y'A!,t

I @ # 3,r}t ji)TSesungg*nya pada yols demikian itu benar-benar

I urdipat siotu tanda kekuosaan AAah. Dan hebanyakan nereha tidak

I terinan Dan sesungguhnya Tuhanmu Diatah Yang Maha Perkosa

I lagtMahaPenYaYang)

I ,*rr** adalal* ses,ngguhnya pada penrmbuhan Kami di

I U"-i akan tunrbuh-tumbuhan yang bagus itu terdapat suattr tanda,

I u"*f menunjglkan kepada ormg-ofimg musyrik yang mendlstakan

I t Uangkitan atas hakikat-Nya' dan batrwa qudrat yang dengannya Allah

I -"nurnbuhkan tunbuh-tumbuhan tersebut di bumi setelah gersangnyq

I ,fdak akan melemabkan qtrdrat-Nya untuk me,mbangkitkan orang-orang

! vang sudah mati dari lubur-kubgr mereka menjadi hidup kembali.

I

I *, Abdurrazzak dalam tafsirnya Qt46l) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya

I 
,8n7so).

lm
I

L
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Firman-Ny a:'qr;, i$i 3( (; " Dan lcebanyapan mereka tidok

berimon." Maksudnya adalah, mayoritas mereka yang mendustakan

kebangkitan lagi mengikari kenabianmtr itu -+ai Mghammad- tidak

mempercayai apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi Allah.

Sezungguhnya telah tetap dalam ilmu-Ku bahwa mereka tidak beriman,

maka kebanyakan mereka tidak akan b€riman kepadamu karena telah

tetap dalam ilmu-Ku tentang mereka.

Firman-Nya,'r -$ 3r;li'fi $ib " Danr s esunggubrya Tuhanmu

benor-bens Dialah'Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang'"

Makzudnya adatalL Tuhanmu -lni Muhammad- sungguh Maha

Perkasa dalam pembalasan-Nya, tak ada yang dapat menghalangi-Nya

menimpakan balasan terhadapnya. Aku akan menimpakan hukunan-Ku

kepada mereka yang mendustakanmu itu -'lrai Muhammad- yang

berpaling dari poingatan yang datang kepada mereka dari sisi-Ku

karena pendustaan mereka terhadapmu. Tak ada yang dapat

menghalangi mereka dari-Ku, karena Akulah Yang Matra Perkasa lagi

Maha iatyuy*g.

Dia memiliki rahmat terhadap hamba-hamba-Nya yang bertobat

dari mengingkari dan memaksiati-Ny4 yaitr tidak me,nghuhrurnya

berdasarkan ftssalahrn masa lalunya sesudah ia bertobat.

Ibnu Juraij pematr mengatakan hal semakna, sebagaimana Al

Husain menceritakan kepada kami, ia be*ata: Al Haiiaj menceritakan

kepada kami dali Ibnu Juraij, ia berkata, "segala sesuatu yang berbunyi

ei ii dalam suratr Asy-Sytr'araa', berarti apa yang menyebabkan-

Nya membinasakan umat-umat yang lalu.

Dia berfirman i;r "Maha Perkasa" ketika balas dendarn

terhadap musuh-musuh-Nya. er'Maba Penyayang" terhadap oralrg-
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orang beriman ketika Dia menyelamatkan me,reka dari hal-hal yang

membinasakan musrh-musfi-NYae3

Abu Ja'far ber*eta: IGmi memilih peNdapat yang kagri pilih

mengenai taforifnya dalanr konteks ini karcna firman-Nya, ii't tV
l*$ }ill "Dan sesunggufu4n Tuhqtnru benq-benq Dialah Yang

iliaha'perkosa lagi Maha Perryayottg," me,ngiringi ancaman Allah

terhadap satu kaurr yang berbuat syirik dan mendustakan kebangkitan

yang belum dibinasakan. Jadi, malcnanya diarahkan sebagai

pemberitahuan dad Allah t€Nrtang perbtratan-Nya terhadap mereka dan

pe,mbinasaan-Nya

Mungkin maksrd Ibnu Juraij adalah apa-apa yang t€rjadi

sesudah pernberitahuan Allah tentang pe,mbinasaan-Nya terhadap

sejurrlah umat yang Dia binasalon

g

Lii.{ sy;ii'@'*4G, W,i6 6i, A *e iY
oDan (in3af,ah) kafrkf, Tulwvrw nlrllryeru Musc (densdrr

fimton Nyo), 'Dorrmtgflahl<aum yor.g zlwllm itw baiai
knffrr Fir' @lrrt.lvfeng@ msela dnakbqtakwd?"

(Qs. AsY'SYu'araa' IZ6lz 10'11)

Trkryir fiman Aleh: # @'d-SW,,i( e\ 6j 4: SC i5
'oii.t\ i,yl(o* tinsd*ttl kdi*a hrtoruna menyera Musa

lttenlail frttnouNyuJ, 'Ddorrgitah lcoarn Wrg dtali"' itt+ lyaitu]
foum Fh'aun Mengapa ncreka tidth beila*wa?')

t 3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya $n75D dan As-suytrthi d^lm' Ad-htr Al
Mor*ur(6D89\.

@l
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Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman: Ingatlah iai
Mntrammad- ketika Tutranmu menyeru Musa bin Imran i91,it +\

i*l;$f ,,Dataggilah kaum yang zalim irz." Makzudnya adalah orang-

";g kafir. ZniS "Kaum Fir'aun" K,1a iil rcaua dinashabkan

sebagai penafsiran lrafa?'l yang pertama

Firman-Nya 'o;:i {1 "Mengapa mereka tidok bertaltva?"

Maksudnya adalall tidaklsh mereka takut akan siksaan Allah atas

kekafiran mereka kepada-NYa?

Makna lafazh 'o;ii.71 "Mengapa mereka tidak bertakwa?"

adalalL katakanlah kepada merek4 "Kenapa mereka tidak takut?':

Dibuang lafa/r-'# fi "katakanlah kepada me,reka" karena lafazh itu

sendiri sudah menun$ul*annYa.

Dikatakan i2&{1 "Mengapa merepa fidakbertakwa?" dengan

hunrf ya, dan tidak dikatakan 
'tltl& ll "kenapa kalian tidak bertakrra'"

dengan huruf ta, Y,areta Al Qgr'an telafi ada sebelum dialog itu.

sekiranyqada qira'at yang membacdnya dengan htnlf ra" maka itu

benar, sebagaimana dikatakan, 
'b:tl]&, tf iy-.p aan W
6ee

oq :!F.{j,s2b 3;;r@ y}Kfu6 Oy:;.3(t

@ p,G;[ J 3-f1 Ui iF ;1'@ ag J'r]-s
"Bqkata lfirlor'Y a Tuhanla+ sesunggulmy d aku takut

bahwa nnela at<arJ rnen/y,7a;talcm aku. Dart (l<arenmya)

sanpitlah dadnku dbrJ fidaklancm lidall//(u mala uaslah
g ihtiilf; knpadf, Hcln;rrt. D an. atu bqilo s tcrhdq nn elca,

,rrrt* at<u talut msela dl@rJ mr,lnbunTihlat"'
(Qs. AsY'Syu'araa' [2O: t2'l4l



'l$sir Ath:lhahri

@\7 ,rr.:ar_ Ol r.rl;L v"5 ,y et \y Arrr Ul,cl-,,--rtr O!) oy-1Derr(414
Musa, oYa Ttrtutkq sesungguhnya aha takat bahwa ,rureka akan

#f-i 3&' $'t{t'{'
rrkwit fiman Alhh: {j,DLUn@gi.K J,36Oy6itC
3t_6 3(*, U't{t',*r@ 'ad;.1t;,.-jt a::l ilL;-fiirmuejei-i 3& Ui iF{,@'-d6.lL,t;5 J:l #.r*,w

.ruendustalcan ahu Dan fiwrenanyal sempillah dofuka dan tidak

lancar lidahku rrrtl@ utuslah tlibrill kqada Harwt Dan aku berdosa

terhadap merekar rrukt aku ttkut mcrelca akan nembunahku')

JG "Berkata," Musq kepada Tutrannya, 363eyo "Ya

Tulnnht, sesungguhrrya aht tahtt," terhadap kaum Fir'aun yang

Engkau perintatrkan alru mendatangi mereka. g|.KJ "Merelra akan

mendustakan aht," dengan ucapanlu kryada merek4 bahwa Engkau

meNrgutusku kepada mereka q:66 "Dan (kuenanya) sempitlah

dodaht," terhadap pendustaan mereka kepadaku jika mereka

*tffi; 
Lara,, q:,Htkarena dr-atwt<atkepada

lafazh i(t peorif.ianlah qira'at:pam ahh qira'at pelosok negeri (yaitu

membacanya dengan rafa).Maknanya vdt, k.i} U'riB' "Dan

(lcu enorya) s empitlah dadoht. "

firman-Nya : eQ ii*:.{; " Don tidak latrco lidahht. "

Makstrdnya adalab lidaltku tidak al<an tergerak mengungkapkan

4pa yang I(au utus aktr membawanya kepada mereka, lorena cacat yang

terdapat di fidahnya

Iafazh 44#.{j "Dan tidak larrco lidalrht," metrupakan

kalimat yarnrg dr-atluf-kankepada lafazh bii.
'ar* Jt l-,3 "Maka tfiuslah (Jibrit) t@wda Hffun,"

maksudnya yaihr Hanur saudara Mtrsa, dan Allah tidak mengatakan
'#; e)ir{. o;a d.fi6 'uwlah Harun supaya dia menyokong

dan membantuku", sebab hal terseblt su$!.aip*agi dari kalimat,

sama seperti perkataan seseorang, 3n.ep {1rt 6r r-ll 'i "sekiranya

kami ditimpa suatu musiball pasti kami berlindung kepadamu', dengan
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makna ,:I"rA 'r,J|Jl eji "pasti kami berlindurg kepadamu supaya kau

qrembanEletri;.

Firman-Nya, iJi|Yi$S "Dan aht berdosa terhadap merelca."

Maksudnya adalah, kauur Fir'aun memiliki dalvvaan terhadapltu terkait

kesalatran yang pernatr aku lalokan kepada merek4 yaitu membunuh

salah seorang dari mereka.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para alrli takwil.

Mereka yang berpe,ndapat derrikian di antaranya yaitu:

26691. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa

menceritakan kepadakrl Al Harits menceritakan kepadakq ia

berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatrid, tentang firman AllalL ; SLt Ui tt'{t
yjt-a- "Dan aht berdosa terladap mereka, maka aht tahtt

yang pernah dia bunuh dari golongan metreka"&

26692. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepadakq ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtraij, dari Mujahi{ ia berkata "Musa

pernah membunuh seseorang. "&5

26693. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Suffan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadalu tentang firman Allalq l)itfi{t 'Dan aht berdosa

terludop mereka," ia berkata, "Makstrdnya adatah, membunuh

Mujahid dalam taftirnya (hd. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(8n7s2).
Mujahid dalam taftimya (hal. 509) dan Abu Ja'far An'Nulrhas dalam Ma'ani Al
Qur'm(5167).

u1

&t5
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ses@rang."* gJ3i-rr1,3(*, "l,toko aht tahtt nurekn akan

membttruhht" Dia berkata, *Aku takut mereka me,rnbuntrhku

sebagai balasan jiwa yang telah hrbuntrh dari mereka"

ooc

qlit6gj4| @ s;# # c;W,,q,1{fre

@'&ilttr,c bl'J@ 
-.^jfi i 6 3;;

oNlahbertirrruorn, 'lurgut tat+ut knsela frdak al<an da$
nenl*l.unlmu), mala prl4Eilah l<mw bt&n detgat

nwnbowa cy ab cy at t<arrri (ffi*il@,m*iizor,) ;
sesnngguhny a l(ani bq smarw mendengdl<fir ( ap, ap a

y(mg ntrela knat<m) . lv'Idka datffidlah l<nrw ber&n
kepado Fir' art dm kaakariah oletunu, "Sesnngguhnya

l<affri adr/.ahRosilt TulwJsernsstd Alrrn,, Wasl<nilih-bani
Isr:o' il (pergr) bersrlna lrfrni.'

(Qs. Asy,Syu'araa' 126lz L5.17)

rakwil firman Altah: @S;# tr;EL'Wt+,6:3$'%6
@',li;t ti,g f)'J @ 

-.0+X( J,' 3i' 6fijA <i;tGS Auah
berfvman, ufangan takut [mereka tidak akan dapat

membunultmaJ, maka pergilah kama berdua dengan rmemhawa

.ayat-ayat Kami Qrukiizat-rutkiizatl; sesangguhnya Kani
bersanamu nundengarkan [apa-apa yang rtcrelet lcanlcanJ. Maka

datanglah lrurrut berdua kepada Fir'aun dan kalakanlah olchmq

'sesungguhnya koni adoloh Rasul Tahan Serusta Alam,

lepaslcanlah bani Isra'il [pergiJ bersattu l@mi')

K lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (812752', dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qur'u(5167).

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

i
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I urgoyu adalah, kaum Fir'a,n tidak akan membunuhnru.

Vfaf<zuan,a, pergilah kau dan saudaramU Wg"membanva ayat'ayat

Kan i," yaihr bukti-bukti dan dan huiiah-huiiah Kami yang telah Kami

b€rikan kepadamu untuk mereka

Wazh, 6r# t-Cy "sesungtimln lbttti bersCInamu

mendengotan (apo_apa \rmg mereka kaakan)," maksundya adalah,

apa yang dikatakan kaum Fir'aun kepadamu dan jawaban mereka

terhadapmu

I*rfain, <rfj-6 "Maka futorytah kamu ber&n kawdo

Fir,aun," maksdn)ra adalab datangilah Fir'aun oleh kalian hai Musa

dan Harun.

Lafazt\ 14l$i5,t3;t6r{-{t "Dan ltutakmlah olehmu'

,sesungguhnya katti oaout rasut Tulun semesta Alott'. " Makzudnya

yaitq kami.adalah rasut yang diutrs kepadamrl dengan mengatakan

(kembalD '$.{A',r,6 ,yifi -"I*Paskonlah 
bani Isra'il (perst) beserta

lami.,, - Nlalr bedrman,6#1 6$r "sesungguluya Kami adalah

rasul Tulwn semesta Alam," p"iuna ahh berbicara secara langsung

kepada dna orang dengan firman-Nyq 
-{i, "D* katakailah olehrntt,"

karena yang dimaksud de,ngannya adalah moshdo dari tj:J.
Dikatakan $!:'tlat 

"i;'il' 
sebagaimana perkataan penyair berikut

ini:e7 -
J';r.'&rl l'r\-..'n*'.-U u o"r;lrSr 

"lk 
'"r)

,,rJ**nrfitnah in tetah ber&tsta" aht fidak pemah membeber*an

di twdapm mereka satu kcbtrukan ?rw, fu" qry tidak pernah

berkirim swat kcPada mereka"ut

penyair yang dimaksud adalah Iktsir tzzah, sslngaimana discbudcan oleh Abu

WaiaaU-a*m Maiaz Al @'art(2184)'
Ini merupakan satu bait dd qaiddtyang panjang
yimt ei-Oi"u (har. ZS4) daaAl Baghawi dalam Ma'alim At-Tarrzil (4D57)'

w,

t'lt



Maknanya

berkata:

TdsirArt:Ihahri

Penyairtae lain

titiil 
"ilLf 

i;. r?:, 6e &*;ot
"Ingatlah, siapa yang menyampaiknt keringanut deifu sebagai

utusan, rumah keluargamu sebagai kcsudatlarlnry '850 r't'j;

Makna lafazh'fii ai sini adalatr'tri61"surat" atau "misi". Oleh

karena itur huruf fta pada lafazh 6ti;i 61-lvsno1t-1r^.

ooe

-iiirJffjG)'q*i?nq-:111'$;a-#5tir,
@o#i<r,,$#,rl

oFh'aurt mutiawab, 'Bukankahlloarri tzzlah mengafl}rnrru di
cmtara \ccharso) l<affJi, w al.r'u l<anw rndsih kmtuark lcinak

df,rJt@nwting5rallxrrsanat<anib"b*opotalundat"i
7trvurfiuu,, dorJl<nrau telahberfuat ililtt pe*uatm yolr.g

telahl<onwlalroi<m iat dorr,l<otrw trrrnorxl* golongm otdrJg'

orarrg yorrJg finf,k mefial'as gunt'.'
(Qs. AsY'Syu'araa' [26]: 18'19)

nBukankah kami telah mengasuhttut di ontaru [keluargal kami,

Maksudnya adalah Al Abbas bin Mirdas, sebagaimana perkataan Abu Ubaidafu

dalam Majaz Al Qw'an Q/84).
Bait ini terdapat dalam lumpulan syairnya pada awal qasidah Bahr Al Wafir.
Abu Ubaidah dzlam Majaz Al Qur'an Ql84) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya '

(3te3).

adalah drlJ "membau/a surat".
t ..

l.
I

I

I
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waWu kamu nosih kanak-kanak dan luma tinggal betsama kami

beberapa rahun dari utruumu, dan kamu telah berbuot snotu

perbuatan yang telal, kan t lakufon itu. dan kanu ternusuk
golongan orangerang yang tidak numbolos guno.')

Dalam kalimat ini terdapat leta-kata yang dihilangkaq yang

cularp diwakili oleh makna kalimat yang disebutkaq yaitu: lalu mereka

be,rdua mendatangi Fir'atm, kemudian menyampaikan ri_satah Tuhan

mereka kepadanya. Lantas Fir'aun berkata" bq4tf+46#i1
'W 3? "Bukankoh koni tetah mengastthmu di antui &"tr*g")
kanni, wabtt kannu masih lanak-kanak dan kamu tinggal bersama kami

beberapa tahtm dqi unurmu." Malsudnya adalah ketika ia (Musa)

tinggal bersamanya (Fir'atrn), sebelum ia membunuh seseorang yang

beragama Koptik. iiA$liii|Ar|i "Dsn korrru telah berbtnt

suatu perbuatan yang telah kamu lafukan." Maksudnya adalah

merrbrmuh seseorang yang beragama Koptik.

-Penjelasan 
kanri sesgai de,ngan penjelasan para atrli talcuril.

Merekalnang berpelrdapat demikian di antaranya yaitu:

26694. Mtrharnmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatri{ tentang firman Allah, ,iI sff; J;33

@ <49At <, i;Vet1i"Dan kunu telah berbuat suatu

perbuatut yory telah kamu lafuko, itu dm katnu termasuk

golongot orang-orang Wrg tidok membalas gun4" ia
b€rkafiq "lvlaksudnya adalab aku telah lglbuat sestratrU dan



TatsdrAh:I\afuri

aktr mertrpakan orang yang tersesat." Ada pula yang berkata,

"Maksudnya adalah mernbunnh olang."85 
I

26695. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu furaij dari Mujatri4 dengan riwayat yang

sama

Fimran-Nya: -{ifiari "Dan lamu telah berbuat suatu

perbuatan yang telah kamu lahtkan." Perbuatan itu t€rjadi satu kali,

dan tidak boleh meng-kasratt-kan hlluf fa' (oatt) jika maksudnya

adalahmakna ini.

Disebutkan dari Asy-Sya'bi batrwa ia membacanya 'r'JEJ,;i'.)it't,

dengan fa f;"3fuarts kasrah. Ini merupakan qira'at yang menyalahi

qira' at parm ahli qira' at seluruh negeri.ss2

Para ahli talo,il berbeda pendapat tentang talc\ilil ayaL

ASXC"|J$ "Don kamu termasuk golongan orang-orcmg yang

tfdaimemOalas guna." 
*'-

Sebagian berpendapat bafuwa matcnanya adalalt ketika kau

masihtermasuk orang yang l<afir kepada Allah SWT'

' Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

2lfij96. Musa bin Hartgr menceritakan kepadakrl ia berkata: Amnr

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada l<ami dari As-Suddi, tentang fimran Allah, AAi
a4{Jl <r,;rY 43 ,rt 3ii3 "Dan kamu tetah berbtnt

suatu perbuatan yang telah kamu lafukan itu dan kamu

termasuk golongan orang-orang yang tidok membalas guna,"

Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya

(tD1s4).
ibnu Athiyah dzlam Al Muhorar Al Yaib (4D27), yai1.r qira'at syazz yang

tidak mutawatir, sebagaimana perkataan lbnu Jinni dalam Al Muhtasab Qll27)'

tl
II

i

I

I

t5l

t52
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ia berkata ,,Maksudnya adalah, ketika kau masih mengikuti

agama kami Yang kau cela irri.n853

Para ahli tal$,il lainnya berpe,lrdapat batrwa maknanya adalatt'

dan kau termasuk orang yang mengingkari kebaikan kami kepadamu'

Mereka yang berpendapat demikian di antaranyayaitu:

26697. Ytrnus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ib,nu wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

telrtans firman Allab O;$$ <rAYii:r AGi$aAJ
,,Dan kamu telah berbuat suht perkldan yang telah komu

lafukoltitudankamutermasukgolonganorang-or(mgyang
tidak membalas gufut,,, ia berkata, .Makzudnya adalab' kami

telah mengasuhmu di antara kami sejak kau kecil, maka inikatl

balasanmu terhadap kami, yaitu kau bunuh salah seorang dari

kami dankau ingkari kebaikan kamit"gsl

26698. Muharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

-.*Ayatrlu menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadakudariayahnya,darilbnuAbbas'tentangaya\
O;rKt <r;Y "Dan lamu termasuk golongan orcmg-orang

y""g tidak membalas guf7a,"ia berkata "Maksudnya adalatt

lafurnilgnat,karenaFir,auntidakmengetahuiapaifu
1*6r.:r55

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang dike,mukakan Ibnu Zaid

tadi paling tepat sebagai talc\ ril ayat tersebut, karena Fir'arm tidak

mengakui ketuhanan Allah, melainkan menyangka dirinya tuhan' Jadi,

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D754), Al Mawardi dalan A*Nulrn wa Al-ii;ii 
A , Abu Ja,far An-Nuhias datan Mi,ani At Qt'an (5r0), dan Ibnu

Ai fauzi dalamZad Al Masir (6/ll9).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D754)'

ar g"gh"*i dalam Ma,alim it-ianzit @nsq dari Ibnu Abbas dengan redaksi

yang sedikit agak berbeda.

t5,r

t55
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ia tidak boleh berkata kepada Musa -Jika Musa bersamanya saat

meurbunuh seseorang s€bagnimena peldapat As-suddi-, "Kau

melakukan perbuatan itu ketika kau temasuk orang kafir," seme'ffara

iman menurtrtnya (Fir'aun) adalah agamanya yang pernah diikuti Musa-

Kecuali seseorang berpendapat bahwa maksudnya adalalq ketika kau

termasuk orang yang kafir saat ittl, hai Musa, atas ucapanmu trari ini.

Pendapat ini masih ada sisi kebermrannya.

Jadi, talorrilnya adalaL kau membunuh orang yang telah kau

bunuh dali kami ketika kau termastrk omng yang mengingkari nilsnat

kami terhadapmu dan kebaikan kami kepadanru terkait pembunuhannu.

Ada pendapat yang me,Ugatakan bahwa malaranya adalalL

seme,ntara kau sekarang t€rmasuk orang yang mengingkari nihnatku

kepadamu dan pengasuhankn kepadamu.

ccc

@qp}(i,iF"k
"Bqkntal\tlilsq 'Akil tglah melalaiorrtrtya, sdms alil

walltu itu. trlmurrsttk ofimg.or@tgymrglililllrf. Lalu aLulfrri
meningatlcrrr,l<ffi uubtibalutakutka$danwlcerwdim.

Tuhrartcu menrbel,rill,rn- ilmu dm Au neniadikfrior saloh

eorung ili atso ras'ul'toslrtl'.o
(Qs. AsY'SYu'araa' Q6l: 2O'Z1l

$3i'orWfi$3(l

Trt(s,it fimen Alhh: g'K4 Lii@'ri]l3i'uY$ $f$'tt
,{;tit,#.'g i; J.;;3'&t+(Berkata Musa, nAku tetah

"tO:;;;r:r*;+$'{4eii

nulakukannya, sedang aleu waldu itu termtsuk orangorang yang



SurahAsy-Syl'craa'

khilaf. IaIu aku ltti meninggallcan kamu ketil@ aku takut

kepodamu, hemadbn Tuhanku numberiku ilrnu dan Dia

mcnjadikanku sotah seorang di antaru rasul-rasul')

Ma}sudnya adalatl" Musa berkata kepada Fir'aun, *Aku

melakukan perbuatan yang telah aktr perbuat itu." Mak$rdnya adalalL

aku t€lah membrmtrh jiwa, maka aktr temrasuk orang yang sesat. Ketika

itu aku termasuk orang yang jatril, sebelum datang kepadaku watryu

dari Allah yang mengharamkan akumembuntrh.

orang Arab biasa meletaltcan kata "sesaf' pada tempat kata

'Jahil', dan menempatkan_kaF'Jahil" pada tempat kata "sesat"' Jadi,

.g"ry.q"rf.o ,i1r'cr/6 J* li "situlan tidak tahu jalan' d"" |P n

ldf t ct$ "si fulan tersesat di jalan" dengan makna yang sama

Penjelasan kami sesgai dengan penjelasan para atrli taloilil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitr"r:

26699. Mtrhammad bin AfiIru menceritakan kepadakra ia berkata:
-""Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lomi, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lGmi, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentang firman Allah, ,;i$irYtt
"sedang aht di walou itu termasuk orang-orang yang l*ilaf,"
ia berkat4 "Maksudnya adalah, termastrk orang yang jahil

(tidak mengetatrui).'s 
56

26700. AI Qasim menceritakan kepada kanf, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

saEra

856 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 509) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirqra

(8D7ss).



T$sitAt/n.:ftrtan

Ibnu Jrnaij berkata "Dalam qira'at Ibnu Mas'ud bunyinya

yainr &D4r ',y fis'dan aku termasuk orang yang jahil'."857

26701. ...ia berkata: At Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Suffan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

Qatadafi, tentang firman Allah Ta'ala, 'r{$i'r-W "sedutg

aht di waku itu termasuk orang-orang yang Hilaf,," ia

berkat4 "Makzudnya adalah termasuk orang yang jatril (tidak

mengetahui)."t5s

26702. Diceritakan kepadaku dari Al Husai& ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

lomi, ia berkata: Aku me,lrdengar Adh-Dhatrhak berkata

tentang fimran Atlah, O#iOiJ$ "Do, kotttt termasuk

golongan or(mg-orong yang tidak membalas' gttru," ia

b€rkat4 "Maksudnya adalab Musa berkate 'Aktr tidak kafir,

akan tetapi alar melakukannyaketika aku termasuk orang yang

sesat'." &!-

Ibnu Mas'ud membacanya .#rr*r u 6s rit f.1ii "Aht telah

melahtkannya, sedang aht waldu itu termasuk orang-orang

yang jahil."tse

26703. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid betk'ata

tentang firman Allah,f4.l3i irW(tiQXi''J6 " Berkata Mttsa,

'Aht telah melahtlcawrya, sedang afu di wabu itu termasuk

or(mg-orang yang Htilaf." Ia berkata, 'Makzudnya adalah,

sebelum datang kepadaku sesuatuprm dari Allah. Pembunuhan

yang aku lalolkan terhadapnya itu me,lupakan sebuatr

Ibnu Abu Hatim dalam aftimya Gf2755).
Ibid.
Ibnu Athiyah dalam Al Muhors Al wajiz (n2E) dan Ibnu Katsir dalant

ta8imya (10/3a0).

t57

8:tt

r59
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kesesatan yang kelinr." Lanjutrya' "Kesesatan di sini

b€rmakna kesalaharU bukan kesesatan antara dirinya dengan

Allah..t6o

26704. Muhanrmad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaktr dari ayahnya" dali Ibnu Abbas, tentang ayat -(+!i1'7G

';l1si rYtt (ry "Berkata tr'fiNa,' 'Aht telah melah*anrrya,

sedang aht di waku itu termasuk orang'orattg yang l&ilaf '"
Ia berkata, "Maksudnya adalah, termask orang yang jahil

(tidak mengetahui). "t5 
I

Allah SWT berfirman menceritakan tentang perkataan Musa

kepada Fir,a'n, -&L:fr "Lalu aht lui meninggalkon kamu..."

segenap - yu*t;t dari kaum Fir'aun. '{J+6 "Ketika aht tahtt

kepdontu," bahwa tolian akan membgntrhku lantaran alsu telatl

membnntrh seseoralrg dari katian. k*0;; "Kemudian fiiwnht

^t^i * tkon t@Wdafu ilmt4, " latu Tuhanku menganugeratrkan kenabian

kepadakq yaitu makna jlir, sebagaimana riwayat berilut ini:

26705. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, t€ntang firman Allah Ta'ala, {ii}'
@,3; J. "Kemudian Tulnnfu memberikan kepadafu ilryu,.'

ia be*atq "r-afazh pOjr o sini maknanya adalatr ij$r

'kenabian'."862

t6o

t5t

62

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D755).

Ibnu Abrr Hatim dalam taftirnya (ED755) dan Ibnu Athiyatr dalamil Mtrtarrs
Al Wajiz(41228).
runu euugatim dalam tafsirnya (8t2755\, Abu Ja'far An-Nuhhas dzlam Ma'ani

Al Qur'an (5171),dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Tozil (4D59\'
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Firrran-Nya, 'U_55'q *" "Serta Dia me4iadikartht salah

seorang di antua rasul-rasul. "

Maksudnya adalab Dia memasultcanku ke dalam j,lmlah orang

yang Dia utus kepada makhluk-makhluk-Nya unttrk menyampaikan

risalah:Nya kepada mereka dengan mengutuslar kepadamq hai Fir'aun'

oeo

6rjufr!-rTtilili6@,1s,-4:g,L*'6'i9#l1i4ryt

@ wj iK,ft $6,6rG eia t- JG

"Budiycrrgt<firillimpahl<frrllepadakilituadalah
(disebablcm) l<frrau tzlah metnp&udnk b ani l* a' il." Ftf ' cun' 

b*t*tya,'sit4aTuhansemesta Alan. itu?" lvhtsd

nmi aw ab r " Tu)hmt P ercipu lortgit dnrr fumi dry apa' opa

ycrrJg ili urtma kchnnya (Iaiah Tlulwmu), iike- l<mnu

sel<alimrl menPuccYci'NYct "
(Qs. AsY'SYu'araa' l26b 22'24)

Talffil fiman Altah: j,6@ ,l*qu3*$'e$''4al;
@'wj K"fi:i .; 6 ;;'i:5,>i;J$ U 5(' @ <ticft !'6 iiit
Arrai t*)s io* limpahtun kepodaku itu adalah [disebabkanJ

kamu tebh memperbudtk bani Isra'il Fir'aun bertanya, osiapa

Tuhan Semesta Alam itu?u Musa meniawab, oTuhan Pencipta

lansit dan bumi dm apa+pa yang di antara kcduanya. [Itulah
T trtonmuJ, iika leamu s ekalian me mper cay ai-Ny a")

Allah SWT berfimran menceritakan perkataan Nabi Musa AS

kepada Fir,aun, "e$4A6 "Budi yang lramu timpahkan kepadaht."

Makna tafazh 3W fuLil pengasuhan Fir'aun terhadapnya. Musa
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berkata, '?engasuhanmu terhadaphr, dan kau tidak memperbudal<ku

seperti halnya kau memperbudak bani Isra'il. Itu benar-benar

nikmat darimu yang kau angeratrkan kepadaktr." Dalam
kalimat ayat terdapat kalimat yang dibuang, ymg maknanya cuktrp

diwakili oleh kalimat yang disebutkan" yaitu i:l{i irt utrl # *.*l
gtW p ,fSi #)?t'r51. "Btdi yang kamu limpahkan *epaadAt iiu
adalah (disebabkan) kamu telah memperbudak bani Isra'il. Engkau

meninggalkan aht dan tidak memperbudakht " Dihilangkannya lafazh
'& 

"dan engkau meninggalkan aktr" karena malqmnya zudah

d-tq,r*u" oleh lafaztr,!l.fi"t,1.'o & bt. Or."g Arab biasa melakukan

demikian untuk mempersingkat kalimat. Sandingannya dalam kalimat
yaitu, ada dua orang pantas mendapat hulcunan dari orang yang punya

' kekuasaan. Lalu ia menghukum salah sattrnya dan mengarnpuni yang

satunya lagi. Orang yang diampuni tadi berkat4 llt .lilr 1 ,rbfu.:f
'& Sli 4O *Ini adalah satu nilmat bagiku & oin batru,a ia
menghukum si fulan dan meninggallon aku." Kemudian dihil6gLun
lafaz/r d ftkarena kalimat tersebut srdah menunjukkannya

Dalam latazh ili;L7iLii6 "Karntt telah memperbudak bani

Isra'iL, " terdapat dua cara baca:

Pertama: Dibaca nashab karena lafazh ($ u'alluq dengannya.

Jika posisiny a nashab,maka makna kalimat meqiadi, ,P #'*.*;
E?t 4 '4 "Budi yang kamu timpt*an kcpadatu ilu Aadh
(disebablron) kmnu telah memperbudak bani Isra'il.

Kedtra: Dibaca rafa'Y,arenakembali kepada lafazh i;,i,. f*u
posisinya rafa',maka makna kalimat menjadi, J{+5 W #'**.*;
qh 4 "Budi yot g kamu limpahkon kcrydofu itu adalah

(disebabhnn) lramu telah membuat perbudakan (di kolangan) bani

Isra'i1. "

-

t-u-7
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Maloa tatazh, 'Jr#Lzi'1#'$ " Ka*u telah memperbudak bani

Isra'il,'adalrh, kau jadikan merclca sebagai lranrba-Mu. Salah seoftmg

penyairs63 berkata:

b+i ric 6 76 q.'-:1r ir4i *V.ite
"Kenapa lwmfu memperbudakht, Wdfial bmyk di antaranya unta-

. tmtaYang

bisa mereka perbudak semau'rnau mereka- "8il

Penjelasan kami sesgai dengan penjelasan para ahli tala,il.

Mereka yang b€rp€Nd4at de,mikian di antaranya yaitu:

26706. Muhammad bin fuffu menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kafiri, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

waraqa me,lrceritakan kepada kami, semganya dari Ibnu Abu

Najib, dari Mujarrid, tentang ayaL &tfrL6,3i"6tb(!nr""s
kamu limpahkon trerydoht itu adalah (disebabftan) kamu telah

memperbudak bani Isra'i[," ia berkafa' "Maksudnya adalalt

kau paksa mereka dan kau pekerjakan mereka"865

26707. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada [@mi, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadak, dari Ibiu Juraij, te,rtang firman Allah Ta'ala, |9#
'e#L6.35 6 "Y*'g lcmnu limpahkan lcewdatu itu adolah

(disebabkan) kottu telah memperbudak bani Isra'iL," ia

Kami tidak mcnemukan orang yang mengucapkmnya.

Al Khithabi d^Iflmclr,rib Al Qu'or(114/i0).
Mujahid dalam taftirrya (hal. 510) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya

(tD756).

tdr
t6a

t5,
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berkata "Kau paksq kau kuasai, dan kau pekerjakan bani

Isra'iI."8tr

2,6708. Musa bin Hangr menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kemi, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang fimran Altatl Ta'ala, ii$
:l,-{;Lrr 3&'6 |t(:{"4 "Budi vang kantu limpahkan

l@padafu itu adalah (disebablran).kamu telah memperbudak

bani Isra'i|," ia berkata , "Kau asutr ator sejak kecil."E67

Para ahli tal$ril lainnya berpendapat bahwa ini merupakan

pertanyaan dari Musa kepada Fir'atrn, seolah-olah ia berkata, l'Apakah

kau limpahkan kebaikan ittr kepadaku dengan balasan kau jadikan

kaum bani Isra'il sebagai budak?" Mereka yang berpendapat demikian

di antaranya yaitu:

26709. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtrnazzak

me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar nienglbarkan

-,,- kepada karni dari Qatadah, tentarig firman AllalL q4 4A6
'rt " Budi yang kamu limpahkan kepadaht," ia berkata' "Musa

berkata kepada Fir'agn, 'Apakah kau limpatrkan kebaikan itu

kepadaktr dengan balasan kau jadikan kaum bani Isra'il

sebagai 611613:2::858

Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat tentang maknanva'

Sebagian ahli nahwu Bashrah bgrpendapat latazh "e$'';1,A6
"Budi yang kamu limpahkan kepadaht," adalah istilhott' ftalimat

tanya), seakan-akan Musa berkata "Apakah kau berbuat baik

866

67
Lthat otss sebelumnYa.
Kami tidak menemuicannya dengan redaksi seperti ini dari referensi-referensi

yang terdapat di hadapan kami, kecuali At-Thabari dalam kitab tarillmya

(rD4t',).
eUauti,uort dalam Afsirnya Ql46l) dengan redaksi yang sama, dan Abu

Ubaidah dalam Maiaz Al Qt'an(2/85) dengan redaksi yang senada'
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kepadaku?" Kenrudian ia menafsirkannya dengan lafazh -6r'b;, 6

:y,E;L "(Disebabkan) kuttu telah memperbudak bani Isra'il;" dan

menjadikannya sebagai badal dari [it.
Sebagian pakar babasa Arab mengingkari pendapat ini. Mereka

mengatakan bahwa p€tdapat t€rsebxt menrpakan kekelirtran dari orang

yang mengatakannya, lGrena ha,mzah istifiurt tidak dapat dibtang,

sehingga katimat istilham ihr seperti khabar (kalimat berita) Kalima!

isdlhf,n sendiri dianggap jelek bersama .a-yu lafazh if, prauna i'f

mennnjukkan istilhon. Mereka menganggap buruk kalimat:

\'pi17 ui);rivt 'S'{'1ts'7:i;
,, Apakah km akon per gi dori kam?rung, daukah kou ter ge s a-ge s a Apa

rugmya seandainya kau menunggu saia'"t69

Sebagian mereka me,ngatakan bahwa asalnya adalah 4 U:n-

.,lj, a^ dibuang huruf istiJhmt-nya karena sudah culup terwakili

i"rrg- i(. Namun kebanyakan dari mereka mengatakan bahwa latafu

yang pertama adalah khabar dan yang kedua adalah istifitont, seal€n-

arcan if iita datang sesdah kalimat adalah ald(isti/hml, dan tidak ada

seorang prm yang mengatakan tanpa tafazh f. Oemitcian pendapat

sebagian ahli natrwu KufalL seperti yang kami lcatakan' Mereka

mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah'cJtt'dil d:'* -X,t

"#.'niat 
gr 'perbuatanmu itu terjadi ketika kau termasuk orang

V6o6 -,i"gi"d*i nikmatku (artinya, nikmat pengasghanktr akanmu).

rec Ini adalah satu bait dari qaidah milik Amru Al Qais, ia mendeskipsikan

kepiawaian dan kepergiannf berbrru.
Redaksi bait dalam,{ d-Diwan adalah:

1;l'o\":;Yt'sr4 '#'{ 
';J qi::i

"Apakah knt lti doi kanryng ataukah kau tergesa'gesa
'Padatwl qa satah satiWrya katau k'atr menunggu"

Lrhat Ad-Diwan (hal. I 09).
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I^alu Musa menjawab, *Ya, itu adalah nikmat bagiku, bahwa kau
perbudak omng-oran& seurentara kau tidak mernperbrrdaklnr."

6*jeilg_rt6';i;-36"Fir'*rbertanya,'siapaTuhanSemesta
Alon itu'?" i6 -M^, berkata," Dia adalah ,6{5;$3i $r"funan
Pencipta loryrt dan bumi." W.$ "Dan aryqa yng di attoa
kcdtanya "-Serta pemilik apa pun yang terdapat di antara langit dan

butni. 'W-; {"L "Jika kamu selwliwt (orang-orang) mempercayai-

Nya," jikakalian yakin bahwa apa yarg kalian lihat adalah seperti yang

kalian lihat, maka demikian pula mereka yakin bahwa Tuhan kita
'adalah 

Tuhan langt danbumi besertaisinya

ooo

e!i,rrg#5'K)j6@L#fi ;r;'$;c'e1j6@

"Fb,a;sUJfl@tLE1fu 
'Jrfu-"$Kj;

';3i'Ci"#r*$,L^t(,i[6,@lj*iK"fu ,-'

"Bql<ataFir'aturkepadfl or(mg.orcmgsel<elilinprJya,
'A1alcahlarNnutid&nwrrdcrrgarl<orJ?'lvftrr;aberl<ots(pula),
'Tulwfi lww dnn Tuhan nenebnenek nwy ang l<mru y dng

dahulu' . Fir' aun berl<ata,'Sesnnguhnyc rasulnu y olrJg

itiutuskepadol<firwsel<alianaenm.aenmoratggito':tut*o
bql<aa, 'TuhfrrJ ydrJg menguasai Tinutr dartBaru ilmr apa
yclng ado di ataralccdrurrya OtulahTuhonnw) iil<nl<ilnru

mempugunalun dknl' . Fir' aun brrl<atq'Sznggzh iil<o l@nnt
nwryerrtah Tuhfrn selain ala+ benm.benff aku al<ilr.

mmjadilcm l<frnuu salah seor(mg y ang iliptiaral<an' .

(Qs. Asy,Sytr'araa' 1261: 25.291
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Talrnil fiman Allah: u;'K;i()@ i;.4jtlii,;'a\G

dI#:i:M#i*s{tr'rat9g"Wt
@erkata Fh'aun tcepoda otangorung sekelilingnya, oApdcalt

leanu tidak nendengarlun?' Musa berfuta lpulal' "Tuhan ftatrut

dan Ttrtan nenelc-nenek moyang kanu yang dahuht n Fit'awt
berkota, nsesunggahnya rosultrut yarrg diuttts kepada kamu

sekalian benarbenor otarrg gil*o Musa berleata, nTuhot yang

,nenguostai Tintnt dan Barat dan apa yang oda di antara keduanyo

lltulah TuhanmuJ iiika l@rru ,tuemPergunalcan alcal' Fb'aun

berlem, osunggah ii*a kamu menyembah Tuhan selain aku,

benar-benar aku alcan meniadikan kama salah seotang yarrg

dipenjaralean.')

lr; 'd i6 "Berkata Fir'aun kcwdo orang'orang

sekclilingnya,' dari kaurnny4 "Dengarkanlatr perkataan Musa" Musa

AS lalu memberitahu mereka tetrtang jawaban dari pertanyaanfir'aun

kepadanya 6*jiji1 !-115 "Siapa Tulan Semesta Atam itu?" $,r')aya

kaum Fir'aun dapat memahami ucapalmya kepada Fir'atrn dan jawaban

dari pertanyaan yang dikernrkakannya, ketika Fir'aun berkata kepada

mercya i;#$ " lp*ot kotttu fi dok m enden gar kan? " perkataan Musa?

Mtrsa lalu berkata "Yang alan serukan kepada-Nya dan aku setukan

a** menyembah-Nya adalah 'K; "Tulunt konru," yang telatr

menciptakan 'd1{r'#):.Ui "Dan Tuh,m tunck-nenek moyang

kamu yang dalrulu." Ketika Musa mengatakan demikian dan

mereka tentang apa yang disenrkannya kepada Firtaun

dan kanmnya, rir'u,- u"*"t 
- 
f*J K* irl "fi Ki; iy

,,sesungguluya rasulmu yng di*us kcryda kmnu sekaliqt benar.

benq or(mg grla,u karena ia mengucapkan perkataan yang tidak kita

ketahui dan tidak dapat kita pahami." [a me,ngatakan demikian dan

menudutr Musa gila karena menurutrya dan kaumnya' tidak ada tuhan

r

L
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lain yang disembah selainnya, dan yang disenrkan Musa itu batil, tidak

ada halcilcatrya

Musa lalu menghuiiatr mereka dan memperkenalkan Tuhan

mereka kepada mereka dengan sifat-Nya dan dalildalil-Nya, sebab

menunrt kaum Fir'alrn, yang mereka ketahui sebagai tuhan bagi mereka

pada waktu itu addatl Fir'aun, dan yang mereka ketatrui sebagai tuhan-

tuhan nenek moyang mereka adatah ruja'raia lain sebelum Fir'awt.

Oleh karena itrl menunrt mereka Musa hanya memberitahu mereka

t€Nrtmg s€suahr yang tidak memiliki makna yang dapat mereka pahami

dan mereka pikirkan Fir'aun pun berkata kepada m€rekq "Dia (Musa)

gtla" karena ucapannya mentrnrt mereka tidak dapat mereka pikirkan

makranya: Yang aku senrkan kepada kalian dan lgenada Fir'aun inr

adalah penyembahan kepada Tuhan timur dan barat W.6 "Dan a2ta-

aW yot g di antqa kefuarya (Itulah Tulwnmu). " 
-rnaksudnya 

raja

tempat terbit matalfiri dan tempat terbenamnya, serta apa pun yang

berada di antara keduanya- bukan penyembahan kepada Raja-Raja

Mesir',yang pernah menjadi raja-rajaaya sebelurr Fir'atur bagi nenek

moyang kalian. Juga bukan penyembaban kepada Fir'aun yang sedang

menjadi rajanya

e#,5q, '(Inlah Tulwnmu) iika kamu mempergunakan

akal." Makstidnya adalalt jika kalian memiliki akal yang dengannya

kalian dapat m€mikfukan apa yang 'dikatakan kepada kalian dan

mematrami apayatgkalian dengar dari apa yang terlihat bagi kalian-

Setetah Musa memberitahu mereka tentang perkara yang

mereka ketahui, bahwa itu merupakan kebenaran yang nyat4 sebab

kehrasaan Fir'arm dan Raja-Raja Mesir sebelumnya tidak pernah

melampaui Arisy-Mesir, dan terbukti bagi Fir'aun serta orang-orang di

sekelilingnya bahwa yang diserukan Musa agar menyembaturya adalah

Maha Raja Yang menguasai raia'nia, maka Fir'aun berkata 
-karena

sombong terhadap kebenaran dan tenggelam dalam kesesatan- kepada
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Musq 
"*tit;il( 

,r{ "stngguh jitra kamu merytembdt Tulwn selain

Aht," dan mengakui ?dt sesembahan tain selain aktt

<*irfii'n@{ "Berw-benar aht akan menjadikan kamu salah

s e or ang )Mng dipenj uakaa " bersama orang-orang yang dipenj ara

occ

5q.a69ri:6@';41t\A69\5i[E
'$,lflio,7 "4 oL+&i6 @# ee3)4 islisG'

@tA
olvfu,sabeil,otg 'Dan @al@h (l<aNrw dl@t melal<ulcan itu)

lcendaripun aku axfitl<l<m ke\ddmw se.sufrit (l<eterangm)

! Mrg rryatlrr?' Fh' ann berl<a$'D atmtglcmiah seswtttl

(t<eterffiSur) yarry ny ila i/;ri, iifu l<ffiw adalah tmas$'
orctfig.orgg;JgyorJgbenaf .lvlal<f, l'thgnelenpatlcm

trndl<ntnyo, yorrg tibd.tiba tCIrrdftf,t itu (meniadi) ulfi yarrg

rry ata Dan ia rnlenfri,/r- tntgm:rry a (dmi dalfin balunya),

mnla tifu-tibatmtgan itu iadi putih (furfutr) bagi orung:

ormrg y NJg nlelihrdrrrya " (Qs. Asy,Syu',araa', 126l z 3 0.33 )

rakwil firman Allah: oi4rey ig@ G rd164ii'J6
it:/.1a6$ii;|l;'@Ai$A,Et6$[@|ry--,c3tiAib

@U7WA" beilrata, oDan opakah \kott r. alean nelakafun ituJ

kendatipun aku tunit*tcan kepodamu sesuatu fieteranganJ yang

nyata?n Fir'aun berleola, uDatanglwnlah sesuatu [keteranganJ

yortg nyata itu, iilca kamu odolah termasuk otang4,ra"g yang

benar.o Mat@ Musa melemgnrkan tongkafrtya, yang tiba-tiba

tongkat itu lwniadil tilu yang nyata Dan it menarik tangannya

I

I
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ldafi dalarn baiunyaJ, ,rulw tiba'tiba tangan itu iadi putih

lbetsinarl bagi orong.orong yarrg melihofiya)

fvfafcsuanya adalab Musa berkata kepada Fir'aun manakata ia

telah memperkenalkan Ttrhannya kepadanya dan me,mberitahukan

batrwa Dia adatatr Tuhan Timu dan Bara! kemudian mengajaknya

gntuk menyembah-Nya dan munri merrperttrhankan-Ny4 lalu Fir'aun

lalu menjawabnya dengan berkata Ctt:3$ii#*iu*6fiilt q{

"sungguh jita kmtu menyembah Tuhan selain aht, beno-beno aht

akan menjadilan komu salah seor(mg yang dipeniwakan" Musa

berkata, ..Apakah kau tetap akan menjadikanku termasuk orang yang

dipenjaratcan, walarpun # diriQ "Aht ttotiukkn, kepadomu

sefiiatu (keterangot) yutg nyata?" yarrrg menjelaskan kepadamu akan

kebenaran yang aku lcatakan itu, hai Fir'arnr, dan hakikat yang aku

serukan kepadamu itr?" Musa meng&kan dernikian kepadarrya karena

di antara sifat manusia adalah cendenrng kqada sikap objektif dan

rcspon kepada kebenaran setelah adanya penjelasan. Fir'aun lalu

U"naa kepadanya, "Datangkanlatr sesuatg yang nyata sebagai bukti

perkataanmq sebab dengan de,mikian l(ami tidak akan

memenjarakanmu jika kau mengambil tuhan lain selain alcu, jika kau

termasuk orang yang benar.- 'r;'o6 0:.69115 i,t "Maka Musa

melemprkan tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat iU (meniadi) ulo yang

nyata ' Yaitu ular jantan, sebagairirana telah aku jelaskan sifafirya pada

bagian yang latu. '$ "Y*rg nyata," bagi Fir'atm dan sekumpulan

kaumnyabahwa ia adalah ular.

Penjelasan kami sesuai dengan pe,njetasan para ahli tatc\ rit.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranyayaitu:

26710. Al Qasim menceritakan kepada lGmi, ia berkata: Al Husain

mence,titakan kepada lGmi, ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kaadaku dari Ibnu Juraij, dari Abu Bat@r bin Abdullalt dari

Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,



TotstuAh:Ihabsi

W i# b. 69 lt1" $'t "Maka Musa melemparkan

tongkatnya, lalu tiba-tiba tongkat itu (menjadi) ulo ltong

nyata,"iaberkata,"Yangjelasbaginya'b4*maksudnya
adalah seekor ular yang hidup.'t7o Aq.AgEl46 "D@t ia

menqik turgortnya (dari datdm baimya), maka tiba-tiba

tangan itu iadi Wih (bersinar)'" la berkata 'Musa

mengeluarkan tangailrya dari- kantong bajunyq dan tiba-tiba

tangannya putih bersinar." ';$t$*AL "Bagt or(mg-orang

yang melilwt rasul kalian."

26711. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam bin

Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy

menceritakan kepada lgmi dari Al Minhal, ia berkata' "IJlar

itu mendongak ke langit sejarak satu mil, kemudian ia turun

hingga kepala Fir'aun berada di antara dua taringnya. Lalu ia

berkata 'Hai Musq Perintahkanlah aku dengan apa pun yang

kau mau'. Fir'aun lalu berkata 'Hai Musa' aku memohon

kepadamu dengan dz*. yatg telatr mengutusmu'' Musa lalu

menangkap perut ular tersebut.'87l

eoo

U &.?-J i'i @ ry Lfi f,:'t;i7#J6'
i- d,fii,;V *5 rJc @ orr%(s *il, r45

@*)s:H,lik@tq*8;ii

Ibnu Al Jauzi dalam Zad At Masir (6D92) dan Asy-Syaukani dalan Fah Al

Qadir@ltoO).
Ir-suvrrthi i8dlam Ad-Durr Al Mottsttr (6/5ll), ia menukilnya dari Abu Asy-

Syailfi, dari Al Minhd.

lrc

871
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"Fir' ann Wda l<epddo pentlraffi .prlnrbesff y Mrg futdo di
xl<elilingrJy*'Seslrngdaryalvhnoinibenor'fuinff *oru{Jg

ohli sihir yorrJg Pffiilai, irhr,nilokrnengatiil'ffil-l- dtri
rcgerfuru sendiri itengm skfur'.ya; n.al<rl<oeruiat a1al<ah

yorrrgl<oinualtfurll<6r?'lvlere*lrne'rriawabr'Tundalah
(larrusrrrl) dio dnr wdourya ilst lerfinilorr/,ah l<e sel'runrh

negeri or(mg.or(mgyorrg al<fir tnrrlngurnr1uil<NJ (ahli sihir),
nisrcayo nsela al<u nrgnaamsl@ *ffrut ohli sihir ytrJg

Wddkc@dmw'.' (Qs. Asy-sydaraa' 126lz 34'37\

Tlt<n,il fiman Nlah: J +j-@ ryiiirti""t##Ju.
{it ei;;,s"vt -5t36@ q};Y6t,.21.,-, {<-iJ u &}
@ * )9" ',H, tlV- @ t"+ @b'aun berktta kepada

pe*5es*-pembqu yang beruda di sekelilingnya' oSesungguhnya

Musa ini benar-benaf seofang arra sihir yang Pundat, ia hendak

mengusir katrut dari negeritrut sendiri dengan sihirnya; maka

karcrt itu apakah yang kama aniurkan?o Mereka meniawab,
nTundalah [urusanJ dia don saudaranya dan kirirtanbh ke

seluruh negeri ofang4fang yong fun mengumpulkan [ahV sihirJ,

nbcaya tnereka akon menthtangtcan semua ahli sihir yang pandai

kepadamu.')

Maksudnya adalalL setelah Musa memperlihatkan kepada

Fir'aun apa yang ia lihat dari kebesaran kuasa Allah sebagai hujjatt

atasnya bagi Mlsa tentang hakikat yang didalorahkannya dan

kebenaran yang dibawanya dari sisi Tuhan-Nya, Fir'agn berkata

;;r\4" Keqruda Tnmbesu'penbes@ Wry berada sekclilingnya' "

Firman-Nya, ry ijiftLly "Senmggttturya Musa ini benar-

bens seorang ahli sihir yang Wtdai " makzudnya adalah, Musa telatr

menyihir tongkatnya hingga ia dapat merrperlihatkannya kepadamu

sebagai seekor ular.
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Firman-Nya, ry 'Yang Pandai," makzudnya adalah, dia

memitiki pengetahuan dan keatrlian tentang sihir.

Firman-Nyq "n,e+J U &* 3 +;- "Ia hendak

mengusir kamu doi negerimu sendiri dengan sihirnw," maksudnya

adalalt dia hendak mengeluarkan bani Isra'il dari tanah kalian menuju

Syam dengan memaksa kalian dengan sihir."

Firman-Nya, &.* 6 '$- "Ia hendak mengwir kanmt,"

maksudnya adalah dengan menunjukkan ucapannya kepada para

pembesar Koptik di sskslilingnya, padatral maksudnya ditujukan

kepada Bani Isra'il, karena bangsa Koptik telatr memperbudak bani

Isra'il dan menjadikan mereka sebagai pelayan mereka. Oleh karena ihr

ia berkata kepada mereka, &*-3'+;- "Ia hendak mengttsir katru,"

semelrtara makzudnya adatalt mengeluarkan para pelayan dan budak-

budak kalian dari Mesir menuju Syarn.

Aku mengatakan bahwa maknanya demikian lorena Allatr

hanya mengutus Musa kepada Fir'aun dengan perintah-Nya mehbawa

bani Isra'il bersamanya. Oleh karena itu, Allah berfinnan kepadanya

dan saudaranya (Harun), 6irJ,f @'4iii\tj 3;'6L{fi6i;t*S
@ A;a -$ "Maka dotanglah knnu berdtn kcpado Firtaun dan

katakantah olelunu, 'sesunggulurya kami adalah rasul Tuhan Semesta

Alam, tepaskonlah bani Isra'il (WrSt) bersama lwmi'." (Qs. Asy-

Syr'araa' 1261: 16-17)

Firman AllalL <t$W6 "Mako lcarena rtu apakah yang kamu

anjwkan? " maksudnya adalah, apa usul kalian tentang *T"lutt Musq

dan apa pendapat kalian mengenainya? Allatt berfirman, "Tundalatt

rnasalah Musa dan saudaranya, serta perhatikanlah dia Utuslah ke

selurutr negerimu dan kota-kota di Mesir orang-orang yang

mengunrpulkan kepadamu setiap orang yang ahli tentang sihir."

ooo
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3;# i;\ S,4q iti@ 
";tr- 

;;.efrJ'g,g'd
@ 6-#1i i'; $f ot',;Lai 8 tii

"Lalu ilillompull<ar/rah ahli-ah[i sihir pada walat yor,rJg

ditctapl<m dihilri yarJg mn'hnn, dm ililcaial<mlnprdo
orrarJgbr,lyalq'Bel,:lannpullahlca,trausekalion.Semogah,itn
mmgilrafii ahli-ahli silrdlr iikf, nrrr:elrc adalah or(mg.ortrrg

ycrrrgnenrrrtg!." (Qs. A"v.Sn'araa' l26k 38,40)

Talrwit frrman Allah: .r$ +lj@ rJA 11-q4|4t';1,
@ i+ttt 'n $( ;,1 '#ai 6 65 @ d# i; S &r"
dikanpulhanlah ahli-ahli sihh pada waHu yang ditetipkan di hari
yang ma'lur4 dan dikatakan kepada orang banyak,

"Berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikufi ahli'ahli
sihir jilca tmereka adalah orang-orang yang menang.")

'*Makstrdnya adalah, tukang-tukang pengurnpul yang diutts

Fir'aun itu mengumpulkan ahli-ahli sillb ,,fi;;;#."Pada wabu

yong ditetapkon di hari yang ma'lurn," padz waktu yang telatt

dijanjikan Fir'aun kepada Musa untuk berte'mu nlda suattt

hari yang sudatr dimaklumi, yaitu hari raya. fri$tliii-{L; J6

@ *;(!i " Berkata Mtna, 'YI/'aldu tmuk pertemuon &ami dengan)

lramu itu iatah di hori raya dan hendaflah dihmpulkan manusia pada

waWu matahqi sepenggalaltot naik'." (Qs. Thaatraa l20l: 59)

Dikatalon kepada oftlng-orang, "Berkumpullatr kalian rmtuk melihat

perbuatan kedua golongan itu, dan siapa yang akan menang, Musa atau

para penyihir ittr?"

'{lif "semoga kita mengihtti.' Makna.pi a sini adalah ;r
,.supaya'l supaya kita mengikuti para tukang sihir itu jika merekalatt

yang nantinya mengalalrkan Musa.



Tdl,rrAdl.[\atui

A}u mengatalon bahwa matnanya demikian l(arena l(aum

Fir,aun pada waktu itu mengikut agama Fir'aun. Jadi, tidak masuk akal

jika orang yang mengikuti sattr aganra berkat4 "Lihatlah huiiah orang

yang bertainan agama denganku, supaya aktr mengilarti agamaku."

Melainkan dikafakan, "Aku melihatnya s-upaya aku serrakin yakin

dengan agastaku, lalu konsisten mengilutinya-' Seperti demikian pula

perkataan katrm Fir'aun. Itulah makSud mereka dengan perkataan

Lo*e arrjf i $( ofv:A'36e "semoga kita mengihrti ahli-ahli

s;ihir jika merekn adalah yutg menong"'

Konon, perte,ruan mereka pada waktg yang dis€pakati Fir'agn

dan Musa t€rjadi di Alexandria Mereka yang berpendapd demikian di

antaranya yaittr:

26712. Ygnus menceritakan kepadakg, ia berkata: Ibnu wattab

kepada karni,. ia berkata: Ibnu Zzltd tr-ltt< ta

tentang firman Hfar' lrj,* 'ttt S n4 bi "D&' dikatakon

tceWda orang baryak, 'Berliumptllah kamu sekaliat*-'l la

berkata 'Mereka berada di Alexandria. Konon ekor trlar itu

panjangnya sampai ke seberang lautan saat itu. Mereka lrri

dan menyelalnatkan Fir'aun ketika ular tersebut hendak ,tr.

. Fir'aun lalu berkata kepada Musa' 'Anrbillih; 'li''

hai Musa,. Fir,aun berada di betakang orang-orang tanpa ada

sesratupun terletak di tanah. Pada hari itu segala kejadian

b€rada di bawah kekuasaan Musa, dan ia melepaskan ular iht

di kubahmerah.'rz

ccc

sz Asy-Syaukani dr,drrm Fath Al Qadir(4/100)'

,r* 6J
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i6 @ '#ii ir KAfr$bli'jy\J6'ifi dsi
@"fi frt'At G,j {j6 @'"r;a', j (+ 

#y t
@ Wi;$t3y'iJ;) falrSr'rf4q {VEt
"lvlalcatcril<alrahli.ahlisihirilrtr,'ffi$mqelafu tnrya

Wddo Fir' awv' Apal<ah lwrri sarrrggr,ir"srrnguh nendag
upah y cng besolr iilir- lrmri adalah ar ong' or altg y arrJg

menartg!' Fh' anrt mntiawab,'Y ar lcalmt demikiau
sest"mgulvryal<&ryus,lcalionbenu'berurokrrnmertiadi
otarrg yutg didekurrrl<tr. .1Jra:padalot)'. Bqlcatalah lWlsa
t<epadomselcar'Ianparkanlaholayartghendakl<fr nu

lemporl<mr'.Iaiht nselca nlrllrlnt,rr,rl<m tali tenali dffJ

torrit *t rrslrrd mrrrel<a dm bql<atar'Detni kelatalrorort

Fir' antn,sesungguhnya hvrtmi benar'Mur al<frr menutg! .o
(Qs. Asy,Syr'araa' [26]: 4L'441

Tatwil fiman Allah: K;LE{ 6't l'bt\$6'?fti :t, gi

@iinfir,\;fiTrj {i6 @'6fr'J 6Fsy#.JG@a+3f #
@ 'r4S('#iSy'oi; ;2136i '&:-."-''il;'1fr (Maka tatkata

ahli-ahli sihir dotang, mereka bettanya kepada Fir'aun, oApakah

hami sungguh-sr*tgguh me4dapat upah yang besar iika kami

adalah orang-orang yong nunang?o Fh'aun meniawab, uYa,

halau dertkian, sesungguhnya kamu sehalian benar-benat ahan

nunjadi ofang yang didekatkan [kepadahuJ.o Berkatalah Musa

kepada rncreka, nLemparkanlah aPa yang hendak kamu

lemparkan, Idu nureka melemparkan tali temali dan tongkat-

tonghat nureka dan berkata, oDemi kekuosaan Fb'aun'

seswtgguhnya funi benar'benar afun menang.o)



.l

Td{wAthX'lrrrM

?"iAit,fi "Maka tatlala ahli-ahti sihir datang" kepada

Fir'aun untnk janji pertemuan Musa dan Fir'arm fS 6'iS'il[$6
"Mereka bertanya keryda Fir'aun, 'Apakah kami sungguh-st*tgguh

nendapat upah yong besu'.' Sihir kami memihakrnu, is+;if iK.$
"Jiko kami adatah orang-orang Wg metang," (atas) Musa? JE

"Fir'aun menjawab," kepada mereka ii, "Ya,- bagr kalian upah atas

hal tersebnt l#AG 6 {Sy "Itulai demiflan, sesunggtlmya konu

selralian benu-bitio akan menjadi orilrg yorg didekatkan," kepada

t@ni. Mereka lalu berkata kepada Mtrsa, "Terserah, kauru

melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan lebih dulu."

Perlcataan mereka ini tidak disebutkan karena pemberitahuan Allah

barrwa saat itu Musa berkata kepada merekq '"fi 'lt|lifi &j { 36

"Berkatalah Mwa kepada mereka, 'Lempwlranlati apa yng hendak

kamu lemparkan'. " Yaitu tali-tali dan tongkat-tongkat kalian. W
;i4;t '{q "Lalu mereka' melemparkan tali temali dan tongkat-

iong!@t iereka," dari tangan mereka, ;f; h$St "Dwr Qerkata,
'Demi kehtasaan Fir'aun'. " Mereka bersumpatr dengan keicuatan

Fir'ann, kekuatan kuasany4 dan kekokohan kerajaannya ij;;iiii;i3y
"sesungguhnya kami benar-benw okan menang" atas Musa

ooo

'u--$';fri'Jfir tKt6,ii? A $b |tfi 6;, tii6
'J*5 |.it;iti 'r;fi 6j $@'r;,Cf jt €;v (jE 

GD
'"Ar6$'4*ri{&"fi F$sfrf#'ilfi;

"Kefi audiorJlvftl,r;anelemparl<antondkatryamalatibotiho
ia nerclmbndtubenda pdlsru. ydrrg nselca ail*adal<an iau
Malir- ternmg*,tlnl;arh ahli.ahli sihir santilburuiud (kepada

Nloh).Mqelabed@tr-'I<urJiberifficlrJl<qpad4TulwJ
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Senwsta Alarn, (yaiai Tulwnltftisd ilmHmtrt'. Fir'mln
betl<atar'Apal<ahllorrrwse:l<alinrtbelrfuartl<zpad4lvhtsa
setr)&ll,rln atcu rnetrteri Unleqadanul Sesunguhny o dit

bawr-benm penlmpim:,ru ymrg nrmgaimlcm sihit kcpadannt

malal@uu nanti pastifunpg.benfrr al<mt mengetal\ui (al'ibu

ee*mnmw|." (Qs. Asy,Syu'araa' 126lz 45.49)

palsu yolg rnereka ada+dfran itu Malra tersungkurlah ahbqhli

sihir sonibit bersujad lkepada AllahJ. Mereha berkata, nKami

beriman kepoda Tuhan Semesta Alam, [yaituJ Tuhan Musa dan

.Horurl', Fir'aun berkota, "Apahah katlu sefolian beriman kepada

Musa sebelwn aku numberi izin kepodamu? sesrmgguhnya'dia

benai-Denar pemimpinmu yang sihir hepado,mu naka

kamu nanti pasti bena*benar akan nungetahui [akibot
perbwtanmal.n

16 ej dft "Kemttdian Musa meniatuhkan tongkatnya,"

ketika para penyihir itu sudatr melemparkan tali-tali dan tongkat-

tongkat mereka

Lg&-( 5;S A$Y "Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda

palsu yang merefta'ada-adakan itu," yan1g hanya berupa rekayasa dan

sihir yang tidak ada hakikatrya, hanya tiptran dan pengelabuan'

n-*d"t;;Ai'rfi "Maka terstnghtlah ahti-ahli sihir sambit

bersujud (kepda Allah)," manakala terbukti bag para penyihir ittt

batrwa yang didatangkan Musa kepada mereka adalah benar, bukan

sihir, dan itu termasuk perkara yang tidak sangggp dilakukan oleh



TafstuAl/l.:Ihafurr

seorang pun kecuali oleh Allah yang menciptakan langt dan buni.
Mereka menyunghukan wajah merekq zujud kepada AltalL turduk
kepada-Nya dengan taa! mengakui bahwa Musa dengan yang

dibawanya kepada mereka dari sisi Allah itulah yang benar, sedangkan

yage ade pada mefeka hanyalah sihir yang batil,. Merkea trorkoru- gU

'o#l i+ "Kami beriman lrepodo Tuhan Semesta Alam," 'yang

disenrkan Musa kepada kami aprl-* menyerrbatr-Nya, 6irka"

lnenyembatr _ 
Fir'aun _dan para pernbesamya. 6j 6=$1dsc'6si5/:i;fiu@'r;S "(Yaitu) fiihan Musa dan Haruru

Fir'aun berkata, 'Apakah kamu selcalian beriman kepada Musa

sebelum aht memberi izin kepadamu'?" Fir'aun berkata kepada ofttlrg-

orang yang tadiny"a adalatr para penyihimya, lalu mereka beriman,

"Apakalr kalian beriman kepada Musa dengan mertgatakan apa y{Lg
dibawanya adalah benar, sebelum alnr mengizinkan katian beriman

kepadanya?- 'HrpS 
"$tft$S 

Xy "seswtgguhrrya Dia beryr-
benar pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu.l. Fir'aun
berkata, 'Musa ini benar.benar pimprqan kalian dalarn sihir, dan dialatr

yang mengajarkannya kepada kaliaq sehingga kalian beriman

kepadanya itjh 6fi "Maka kamu nonti pasti benar-benar akant

mengetahui (akibat perbuatanmu)," kelka aku menghukum kalian

akibat kesalahan kdiarU yaitu beriman kepadanya

-El;eogt

e€e

4#'{s:y4l;-,+i;K*\i:f.fi ",;;$'i

"Sesnngguhny a alcu dlq{r nenwtong tmtguvrw dan l<akina
ilengonbusilmgm dfiJ oku alwJ m.myalibrrw semumry*n
lvler et<a bed<frnr " Ti/lak adn lcerndhm atan (bdgl t<rrrni) ;

I

I

I

t_

'oAif$Jt
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se$.ngguhnyc l<ffii al<NJ l<entfuli l<e$dt Tuhfrl l<trni.'
(Qs. Asy.Syu'araa' l26k 49.50t

rrrvit nrm;m 4!Eu,^ 
'W-rl; +, i; 31i$'f$ ;;$*

@ 6E r4 8fi?{'i6@t'<4# (so,*,ss",l,nvd atcu a*a,
numotong tanganmu dan lcakinu dengan betsilangu dan aku

ahan menydibna Mereka be*ato, oTiduk oda

lcenudharatan tbast kamil; seswryguhnya funi akgr, kcrrrbali

kcpoda Tuhon l@ml')

. Fir'aun b€*ar4 K1+fif{ "r# "seswtguhnln aht akon

memotong tutgotntu do, ka6mu" s@ata menyilang dalam

memotongnya, yaitu aku potong tangan lonan dan kaki kiri, keurudian

tangan kiri dan kaki kanart Demikian pula memotong tangan dari

r"Fl{t kemudian l<ald dari sebelah lagi. Itulah yang dinamakan

mernotong secara bersilang.

5r$'$$l; "M, uht a|an neryntibnru semuotya" la

mentankidkannya dengan lafazh 6#l "fumuoqw," sebagai

pemberitahuan darinya bahwa ia tidak akan menyisakan scorang pun di

antaramereka

'**'it 'Merela berkata" 'Tidak ada kcnrudtwaton (bagi

ka ni); sesulggrirry,a Korti akan ksnbali kerydo Tuhot Knrri'. " Allah

SWT berfirman, '?ara penyihir itu be*ate 
'I)b ? -i 'lt, tiduk

memudharafkan bagi kami'," Yoitu mashds dari lafazl rfii ;)ii 'rb i
*si fulan telah me,mtrdharafrkan si firlan" W 4f. t"tuto-y" (aya0

tidak memudharatkan.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para afuli taktilil.

Mereka>rang berpendapt demikian di antaranya >'aitu:

26713. Yunus menceritakan kepadakq ia ber*ata: Ibnu wahab

mengabarkao kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid [r'x/5ata



tentang firman AllalL "'** "Tidak ada kcmudttoatan (bagi

kofiri)," ia berkata, "Maksudnya adalah, merpka berkat4
.Perkataanmtr ittr tidak memudharatkan kami, sekaliprm kau

memperbuatnya terhadap kami dan menyalib k*d'''t73 dliq
6;{ii$ "senmgguhnya Komi akan kcmbali kepado Tulun

Ihmi." Ia berkata, 'Maksudnya adalab mereka berf,at4
.I(ami kembati kepada Tuhan kami, dan Dia akan membalas

kesabaran kami menatrankan hukumanrnu atas kami dan

keteguhan kami dalam mengesakan-Nya serta me,mbebaskan

diri dari kekafiran kePada-NYa'."

ooo

6ieiit* G) ;rvis tJKiW e;6 fi6* w

@eiJKyorV,j'i6;, \.
"sesnngguhny a l<orr,i- cmutt mmgfr nginl<fir bahw a Tulwr
t<frrric/rrqnnenganqtmikesalihtrrl@rri,l<arenf, l<frni

adatah ofi ,ug. cn cmg y drJg Wtfrit*'tnna bqittufri.' D arlt'

I<aNrriwahytt<m(perirrtalil<arr)l<epadol\fiilso,'Pugilahdi
rutfrn lwri itengm nwrtaw a hatrta-hoarta'Ifu (bdni

I a'il), l<menasesnngguhny o l<mw seknlimt alsrr di.susr.rl.'

(Qs. Aty'Syu'araa' l26h 5l'521

Tekrvil fiman Altah:'ery/#:ijK 6-(l6:fi- eJg j;- 6U; EL

@s;#Klc#,Jfr {}Jr-ri:I@(sesunsgahnvakami-amat
nunginghkan bohwa Tuhan kani akant mengampuni kesolahan

lcami, karena kami adalah orang4rang ya,rg pertama-tama

t73 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812767).
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berinant." Don Kami wahyukan [perintohhanJ kepada Musa,

"Pergilah di malam hari dengan mcmbawa hamba-hamba-Ku

[bani Isra'ilJ, harena sesungguhnya kamu sekalbn akan disnsnl")

. Allah SWT menceritalon dalam firman-Nya tentang perkataan

para penyihir, U EL "seswrgguhnya lfuini anat menginginka4"

Tuhan kanii mengampuni kesalatran-kesalahan kami yang lalu sebelum

kami beriman ke,pada-Nya, sehingga Dia tidak menghttkum kami

dengan sebabnya. Sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

26714. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkafa: Ibnu Taid br:flr.ala

tentang fi rman Allall -6;t;- qg 6- 6 U 6y " s e sungguhrry a

kami amat menginginkan bahwa Tulun kami akan

mengamptmi kcsalalwn lcami.'l Ia berkata, "Maksudnya adalah

sihir dan kekafiran yang pemah mereka t4f,q[rrr.r:874

Firman-Nya, '4"fi $\K 6 "I{tretto koni adalah or(mg-

orang -yang pertoma-tama beriman," maksudn5ra adalab mereka

berkata"Karena l6mi adalah orarig yang pertama-tama beriman kepada

Musa dan mempercayai apa yang dibawanya, bertrpa keesaan Allatr dan

kebohongan Fir'aun terkait klaimnya sebagai tuhan pada masa kami ini.

Pe4ielasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26715. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkara: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid brkata
tentang firman effau ',trz|ili dJKi "I{trena kami adatah

orang-orang yang pertama-tama berimon." Ia berkate

"Idaksudnya adalall mereka memang pada saat itu orang yang

8'n lbid



latsflrAth:lhaturi

pertama kali beriman kepada ayat-ayat-Nya ketika mereka

telah melihafirya"875

Firman-Nya, 't'h ; fr {} Jt,*lt "Dan Kami wahyttkan

(perintahkan) trcryda Mt$a, 'Pergilah di tnolott ltwi dengan membauta

tumba-tultba-Ku (bani Isra'ill',. " Maksudnya adalab Kami uratryukan

kepada Musa ketika Fir'arur tenggelam dalacr kesesatannya dan.'totap

dalam kesewenang-wenangannya setelah Kami perlihatkan ayatayat

Kami kepadany4 8*,J't "Pergilah di malam hni dengon

membawa hnnba-Iumba-Kt (bani Isra'il), " berjalan pada malam hari

dari tanah Mesir. ej;$Kt"I{oena sesunggufurya kamu sekalian akan

distuuli,,, oleh Fir'aun dan pasukannya (dikeiar) rmtuk menghalang

katian keluar dari tanah mereka (Mesir).

ooo

'"]+ 7; ;;i -,<tg6r 
@ W q{6 A t}3{."tr1

@orrp,if@t'$i
"Kemudimt Fir' aurt mensbhnlorr- orang yolng

matgmrJ1uil<ffr (tentmaryu) ke l<ot*l<ot* (Fb' am
bettda),'Ses4nggu lmy a ns eloo (bd{ri Isra'il) benotbenat
golongankecilrdanxs:rmggrilvtyamrr:el,amefi hmthal'hal

y NLg merfuibull<m ancrah kita, dm xs.mguhrya kd|r;-

benar-beno golongan yarw selalu beriog*iaga' .'
(Qs' AsY'SYu'araa' l26k 53'561

Takvril fiman Allah : I;it -,<t:lA @|# ;!Xl A ii; S:\
'aiS * gy @ 5rL,[i g if @ 6J=9 (Kemudian Fir'aun

t?s Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya (8D767).

,_58n
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,flengbirr.kan or@rg yong mcngumpulkan [tcntaranyal lce hota-kota.

[Fh'awt berkotaJ, oSesungguhnya'merefu lbarri Isra'ilJ benar-benar

golongan kecil, dut sesungguhnya nereka numbual hal-hal yang

nunbfiullutt amarah kito" dan sesunggrrtnya hita benarbenar
golongan yong selalu berjaga-jaga.")

Maksudnya adalab Fir'aun lalu mengutus orang-orang ke

berbagai kota untuk menghimprm pasukan dan kaunnya Fir'aun

berkata kepada merek4 ilfiil "seswrggulrqn mereka (bani Isra'il)."

lvlaksud Latazh if* *t*kaum bani Isra'il . '"f i;i1 "Benw-beno

golongan kecil," lrrfazh z;|i.tlt adalah tetogn_of dan rumpun yang

tersisa dari nrmprm yang besar. I-atazh iC F zis;} adzlah sisanya

yang tinggal sedikit. Sebagaimana ucapan'penyair U""itot iri'876

UrSt ,-'$rh;-i;r; i;>tif ,#ri,a,ie
" Musim dingin tiba, sedangkon ganisht usang.

Sedikit orang sangat ingin menertawainya. "sTT

"Dikatakan '"fu "kecil" karena setiap sahr kelompok dari

merika tetap melekat padanya makna "sedikit". Manakala kelompok-

kelompok mereka dilarmpulkan, dikatakanlah '"U "kecil",

sebagaimana perkataan Al Kurnait berikut ini:

6*rt'* t;,*.r'"ri'j,ii"\lt \F:tli:;
"ro*7r*rfn on, yang hidttp di antoa mereka mengembalikmt

nosab-nasabht Mereka teloh kcmbali sdu per sdu doi ksmi sebagai

ormtgymtg hidup."t7t

Kami tidak menemukan siapa yang mengucapkanq,a.
Al Mawrdi dalen An-Nulrat wa Al Uyun, bahwt Abu ubaidah pernah

mclantrnkan bait ini namun ia tidak mengaitlcmnya kepada siapa pu.
Al Mawardi dalam An-Nttkat wa Al UWn (4ll7l), AI Qrthubi dalam a$imya
(3/l0l), Ibnu Manz.hur dalam Lisan Al Arab (10/33), Asy-Syaukani dalam Fath
Al Qadir (4/100), dan Al-Alusi dalan krt Al Ma'oi (l9ltl).
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Konor\ rcmbngan yang disebut Fir'aun sebagai o#'":t
berjumlah 670.000 orang. Mere*a yang berpendapat demikian di

antaranya yainr:'

26716. Ibnu Baslyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahnran menceritakan kepada kad, ia be*ata: Sufian

menceritakan kepada kami dari Abu Ishalq dari Abu Ubaidal\

tentang ayat, l,#';ilgg'i4 "sesungguhryn m*da (bani

Isra'il) berw-beno golongan kecil," ia berkata, "Mereka

bedumlah 670.000 orang.'rD

26717. AMurratrman menceritakan kepada kami, ia berkara: Isra'il

menceritakan kepada katni dari Abu Ishals, dariAbu LJbaidah"

dari AMullah, ia berltatq *Maksud lafaztr zis'jt$ adalatt

670.000 orang."88o

26718. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yatrya

bin V/adhih menceritakan kepada karli, ia berkata: Musa bin

Ubaidah menceritakan kqada l<ami dari Mtrhamhad bin

I(a'ab Al Qurazhi, dari AMullah bin Syaddad bin Al Had, ia

berkata, "Ketika Ya'qub dan anak-anaknya berkumpul

bersama Yusuf, judan mereka 72 oratg, dan ketika mereka

keluar brsama Musq jumlah mereka 600.000 orang. Oleh

karena itq Fir'aun berkata '"f ii;i-;{bil 'seswryguhnya

mereka (bani Isra'il) benw-beno golongan kccil', dan Fir'arn

t7t Ini merupakan sanr bait dari qasidah yang panjang.

Rcdaksi bait dalam ,{ d-Diwor adalah:

s-y,i,i& t;;lui '&;*\i;f,i'c
"Lalu orang-ororyyttg hiduP di antoa mereka menggabutgknt nasab-

nasabht, m&a mereka menjadi satu-satunya dui kami sebagai orugyutg

87e Al Mawardi datan An-Nukat *rlfrtli'ff;r rr.
tm Mu;ahid dalam ta$irnya (hal. 510), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al

Qrr'an (5179), dan Al-Alusi dalarr. Ruh Al Ma'ani (19182).
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keluar dengan mengendarai seekor kuda benvarna hitam
bersama pasukannya yang berjumlah 800.000 orang."88l

26719. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakra ia berkata: Ibnu
Ulayyah menceritakan kepada karni dari Sa'id Al Jariri, dari
Abu As-Salil, dari Qais bin Ibad (termasuk orang yang paling
banyak atau orang yang paling tahu tentang cerita bani Isra'il)
berkata: Diceritakan kepada kami batrwa i;5J,!r yang disebut
Fir'aun dari kalangan Isra'il berjumlab 6OO.OOO orang,
sementara Fir'aun memimpin 700.000 orang. Setiap satuorang
dari mercka mengendarai seekor kuda yang putih kepalanya
dengan sebatang tombak d turgao, dan ia sendiri berada di
belakang merele mengendarai kuda hitam. Setelah Musa dan

bani Isra'il sampai di tepi lau! bani Isra'il berkata, "Hai Mus4
mana yang telah kau janjikan kepada kami? Lautan di hadapan

kit4 sedangkan Fir'aun dan pasukannya telatr menyusul dari
belakang kita" Musa lalu berkata kepada laut, "Terbelahtatr,

.. hai Abu Khalid." Laut menjawab, "Aku tidak akan terbelatr
untuknru, hai Musa, karena aku lebih datrulu diciptakan
darimu." Musa lalu diseru, "hlkulkanlah tongkatnu ke laut
itu." Musa pur memuktrlkan tongkatnya. Laut itu lalu terbelah.

Saat itu mereka terdiri dart 12 suku. -Al Jariri berkata:

Menunrtku dia berkat4 "Untuk setiap satu suku ada satu
jalan."- Manakala pasukan Fir'aun yang terdepan telatr

sampai ke pinggir laut, landa-kuda yang mereka tunggangi prm

takut al<an ombak. Salah satu larda benrama bintik-bintik
merah lalu masuk ke laut sebagai contoh sehingga baunya

sangat tercium, dan kuda-lcuda lain pun mengikutinya
Manal€la pasukan Fir'aun yang paling belakang telatr masuk

Ibnu AI Jauzi dalam Zad Al Masir (4D89) dan Al Qurthubi dalam tafsirnya
(eD68).
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ke tagt dan kaum bani Isra'il yang paling belakang telah keluar

dall lau! laut itu diPerintahkan meo)'atu, sehingga

mene,lrggelamkan mercka Kalm bani Isra'il lalu berkata,
..Fir'aun tidak mati dan dia sama sekali tidak al(an mati." Allatl

mendengar pendusaan mereka akan nabi-Nya, maka Allah

mencarrpaklonnya (Fir'aun) ke tepi pantai seolah-olah seperti

seekor banteng meratU dan bani Isra'il be,rdesakde.sakkan

melibatnya8s2

26720. Musa menceritakm keeada kami, ia berkata: ADru

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada l<ami dad As-Suddi, tentang firman Allab {*'l,t
'"f i;iA "sestmgululn merela (boi hra'il) benry-benq

golongan kecil," ia b€rkat4 "Maksrdnya adalah bani

1o":1.:ilt3

26721. Mutrammad bin Amru menceritakan ke,padakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkcta: Isa

menceritakan kepada l6mi, ia bertata: Isa menceritakan

kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq ia berkata: Al

Ib,nu Abu Sfibah meriwayatlon dalam mushannafrl'a (6133?). 
-Dari 

konteks

redaksinya jehs bahwa ihr termasuk b€rita tqilang b€ni llrail Di dalam

perjanjiot -Lmra 
pada kitrb Keluran QA374l) disebgd<an: Kemudian

UeringitatUn bani Israil dari Ra'masis ke Sulut, kira-kira €nam ratus ribu orang

laki-lid berjalan kaki,. tidak termasuk anak-anak. Juga ban>ak orang dari

berbagai bang.a tunrt dengm mpreka; lagi sanga t"Tuk kambing

dombl aan rcmbu sapi. Adonan png dibawa mereka dari Mesir dibakar

menjadi roti bundar yang tia* bcragi, setab adonan tlo tid"k {,{"4, karena

-"rik" diusir dari Mesir-dan tidak dapat berlambatJambat. Mereka tidak pula

menyediakan bekal baginya. Lamanya orang Israit diam di Mesir adalah empat

lat* tign puluh tahun. sesudah lewat empat ratus tigS puluh tahur, lepat 
pada

hrri ihr-j.L4 keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Malam ifilah
malam 6e4aga-;aga bagi Tuha& untqk membawa merelca kelur dari tanah

Mesir. ftufin miUm berjaga-jaga bagi semua orang Israil, tunur-temunr& untuk

kemuliaan Tuhan.
Al wahidi dalam tafsirnya Qt7gg),Ibnu Al Jarzi dalam zad Al Masir (61125),

dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (101347).
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Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa

me,nceritakan kepada kami, semu,anya dari Ibnu Abu Najih,

dad Mujahi4 tentang firman Allah, A'iiA i{b1t
"Seswtgguluryn merela (bani Isra'il) betw-benu golongan

kecil," ia berkata, '?ada hari ifu mereka berjurnlah 600.000

orang, sementara pasukan Fir'arm tidak terhitung

banyaknya.'ss

26722. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia'berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku {ari Ibnu Juraij, tentang fimran AltalL {} 6t({L
6# K o*,J i 'Dan Koni watryiran (perintahkan)

l@Wda Musa, 'Pergilah di malqn hari dengan membav,a

hamba-hamba-Ktt (bani Isra'il), koeno sesunguhnya kamu

sekolian akan diswuli'." Ia berkata "Maksudnya adalah,

Allah mewahyrkan kepada Musq 'Kumpulkanlatr kaum bani

. Isra'i[, setiap empat rumah ke datam satu rumatr, kemudian

'.gembelihlah'anak-anak kaurbing, lalu pulorlkanlatr dengan

daratrnya ke pintu-pintu rumalt sebab Aku akan

memerintalrkan para malaikat agar tidak memasuki rumah

yang terdapat darah di pintunya. Aku juga akan

memerintahkan mereka membinasakan anak-anak sulung

keluarga Fir'aun dan harta benda meneka'. Musa

melakukannya Pada pagr harinya. Fir'aun berkat4

perbuaran Musa dan kaumnyri. Mereka telah me,lnbrmuh anak-

anak sultrng kita dan membinasakan barta benda kita'.

Ia lalu mengirim 1.500.500 orang kornandan infarteri untuk

mengejar merekq bersama setiap sattr orang komandan 1000

orang prrjurit. Seme,ntara itrl Fir'aun sendiri keluar memimpin

s trluSaUid dalam tafsirnya (hd. 510) dan lbnu Athifh dalam Al Muhorr Al
Wajiz (4D32) dengan redaksi senada.

plm

'Ini
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satu pasukan besar, dan ia berkatq 'tfu';ili{p.'ltt
'Sesungguhnln mereko (boi Isra'il) beno-beno golongan

kecil'. Satu kelompok kecil. Waktu itu jumlah mereka (bani

Isra'il) 200.000 orang, 100.000 oratrg di antaanya beiusia

antara 2}4}tahrn.'tt5

At Baghawi daJian Ma'alim At-Taruil(4D28) secararingkas.
Redaksi ini menjelaskan bahwa itu termasuk b€rita tentang bani Israil. Di dalam
Perjanjiian Lama pasal (122l-36) disebutkan: Lalu Musa memanggil semua
para pemuka Israil, s€rta berlota ke"ada m€rekq '?ergilab, ambillah lcambing
domba untuk kauinmu dan sembelihlah anak domba Pasloh. Kemudian kamu
harus me,ngambil seikat tanaman obat png beraroma dan me,lrcelupkannya ke
dalam darah yang ada dalam sebuah baskom, das damh itr harus lcamu sapukan
pada ambang atas dan pada kefua tiqng pintu. Tidalc boleh seorang pun dari
kamu keluar pinhr nrmahnya sampai pagi." Tuhan akan me,njalani Mesir untuk
menghukum penduduknya; apabila Ia melihat darah pada ambang atas dan pada
kedua tiang pintrr itu, maka Tuhan akan melewati pintr itu dan tidak
membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumalrmu unhrk menghtrlcuuurya.
Kanru hanrs memegang ini sebagai kaetapan untuk setama-lamanya bagimu
dan analc-anakmu. Apabila kamu tiba di negeri yang al<an diberikee Tuhan
kepadamu, seperti yang difmankan NyA maka kamu hanrs memelihara-ibadah
ini. Apabila analc-anakmu b€rkata kepadamu apa artinya ibadahmu ini, maka
kamu hanrs berkata, "ltulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati nrmatr-
rumah orang Israil di Mesir, ketika Ia mcnghuhm orang Mesir, tetapi
menyelamatkan rumah-rumah kita." Lalu berluhrtlah bangsa ihr dan sujud
menyembah. Pergilah orang Israil, lalu berbuat demikian, seperti yang
diperintahkan TUhaD kepada Musa dan Hanm. Demikianlah yang diperbuat oleh
mereka Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiaptiap aoak sulung di
tanah Mesir, dari anak sulung Fir:aun yang duduk di tahtanya sampai kepada
anak sulung orang tawanan, yang b€rada dalam liang tutupan, beserta segala
anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu, b€rsama semua
pegawainya dan semua orang Mesir. Lalu terdengarlah seruan yang hebat di
Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Pada malam itu dipanggil
Musa dan Hanrn, "Bangulab, keluarlah dari tengah-tengah langsaku" baik
kamu maupun orang Israil. Pergilah, b€ribadahlah kepada Tuhan, seperti
katamu itu. Bawalah juga kambing dombamu dan lembu sapimq ieperti katamu
itu, pergtlah! Mohonkanlah juga keberkahan bagiku." Orang Mesir "juga
mendesak dengan keras kepada bangsa itu, menyuruh bangsa itu pergr d&gan
segera dari negeri ihr. Mereka berkata, "Nanti kami mati semuanya." Bangsa itu
pun mengangkat adonannya, sebelum diragi, dengan tempat adonan mereka
terbungkus dalam kainnya di atas bahunya. Orang Israil melakukanjuga seperti
kata Musa; mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak
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26723. ...Ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Abu Bakar,

dari Syahr bin Hausyab, dari Ibnu Abbas, ia berkata, '?ada

hari ittr Fir'aur bersama 1000 orang'orang bengs. Mereka

semtra mengenakan mahkota, dan masing-masing memimpin

satu pasukan bokod*rrtt6

26724. ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Jrraij, ia

berkata "Saat itu 30 malaikat menggiring di belakang Fir'arn,

dan mereka sangka para malaikat itu bersama merek4

sementara Jibril di depan mereka menggiring pasukan kuda

terdepan sampai pasukan pating belakang; hingga mereka

semuanya masuk ke laut."t87

Firman-Nya, ltjfi '6 fift "Dan sesunguh4n mereka

membuat lul-hal yong menimbulkan amqah kita," matrsuanya adalah,

rombongan yang sedikit itu telatr mernbuat kita marah. Konon

kemarahan mereka terhadap (bani Isra'il) adalah l<arcoa para malaikat

menrbrmuh anak-anak nrhmg mereka

Vereka yang berpendapat de,mikian di antaranyayaitu:

26725. Al Qasim menceritakan kQada lclni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: I{aiiaj meoceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman AllalL 'tj,Fg if
"Dan sesunggulmya mereka membuat lul'lul yorrg

menimbulkan atnuah Hta," ia berkata, 'Dengan sebab mereka

serta kain-kain. Tuhan merrbuat orang Mesir bermgrahhati tshadry bugFa itu,

sehingga me,memthi p€rmintaan mereka. D€mikianlah mmka merampasi orang

Mesir itl"
Al Qnrthubi datam tafsirnya (13/101) dan Ibnu Athiyah dalam Al lt{ulwru Al
Vajiz(4D32).
Kami tidak menemukarnya pada referensi lomi.

tt6
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membunuh anak-anak sulung kita dan membinasakan harta

benda kita."8t8

Ada kemungkinan malara lafa?h lrj{i 6 fry "Dan

sesunggulmya mereka membuat lwl-Lal yang menimbulkan anuah
kita," disebabkan oleh kepergian meneka (bani Isra'il) dengan

membawa perhiasan-perhiasan yang mereka pinjam dari mereka @trm
Fir'aun). Bisa jadi juga karena bani Isra'il pergi meninggalkan mereka

dan keluar dari t-nah mereka, sementara mereka tidak menyukai kaum

bani Isra'il melakukan hal tersebut.

Para ahli tal<r ril berbeda pendapat tentang cara membaca

*S*'g!€y "Dan sesunggtrtrrya kita benar-benq golongan yang
s elalu b erj aga-j aga.' i

Mayoritas ahh qira'a, Kufah 6&&q; "Dan
sesungguluya kita benq-benq golongan yang selalu berjaga-jaga,"
dengan maloa, mereka banyak dan punya keluatan serta bersenjata

lengkap.

_ Para ahli qira'at Madinah dan Bashrah membacanya '4 tft
Oi:l- tanpa hunrf a/y'tte Seperti perkataan Ibnu Ahmar dalam.y"i*yu
uffitini:8s

t .z "=. I .... s.ib G,ts,{r G\ ,* jtv;il;f'J;
"Apkah aitunaa sdu hori sottpi hoi laimya.

Aht orang ltutg tergesa-gesa don ahtwasqtada? "ter

Al Baghawi daJiam Ma'alim At-Taruil (4D28) dengan redaksi senada t'npa
sttad.
Qira'dNafi,Ibnu Katsir, dan Abu Amru;lai$ o:t:rJr'd4 rI[ "pa lrnnaf alif.
Para ahli qira'ot lainnya membacanya O;)|ti d6ngin htriat alif.Lihat Hujjah Al
Qira'd (hal.5l7). :t,i,

Dia adalah Al Mirar bin MunqidzAl Adawi.
Lihat Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qrr'an (2/86) dan Ibnu Athiyatr dalam Al
Muhuro Al Wajiz@D3T).

tt8

tt9

t90

t9l
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Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalalL keduanya

merupakan qira'at yang tersebar luas di kalangan ahli qira'a seltrruh

negeri, dan maknanya pun berdekatan. Oleh karena itq manapun

qira'atyang dipakai seorang qri dalanmembacanya, dianggap benar.

PErdelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talcr ril.

Mereka yang berpe,ndapat demikian di antaranyayaihr:

26726. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Srrffan

menceritakan kepada karni dari Abu Ishalq, ia berkata: Aku
Al A$vad bin Zaid membaca aya\'65&W

"Du, seswtguhqn kita benu-benq golongan yang selalu

berjaga-joga" Ia berkata" "Maksudnya adalah lcuat dan

b€rsq{ ara le,nglap.'rn

26727. Ibnu Humaid menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Yahya

bin Wadhih me,nceritakan kepada karli, ia berkata: Isa bin
IJbaid menceritakan kepada l<ami dari Ayyrb, dari Abu Al

- Urja', dari Adh-Dhahhak bin Mazahim, tentang firman Allalt*ai*'*gy "Dor sesungguhitya kita benq-beno golongan

yang selalu berjaga-jaga," ia berkata, "Maksudnya adalah

berser{ ata lengkap.'te3

26728. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepadakami dari As-Suddi, tentang finiun /Jlahl6{*ey
uDon sestnguhnln kita benq-benu golongan yang selalu

berjaga-jaga," ia berkata" "l*rfaz/n r{pii maksudnya adalalt

kemi [i6pg11 kekuatan kami.ntx

Abu LJbaidah dalam Maju Al Qar' an Ql80), Lis an Al Arab 04nS dan 1 51207),

danAl Faa'iqGBS).
Mujahid dalam taftirnya (hal. 510).
As-Suyrthi dalam Ad-Dw AI Mantsur (4D16) de4gan redatsi senada.

tvt

tq,

89r
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26729. Al Qasim mgnceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada letni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang aya\ 1$* &gy 'Dart

s esunggulmya kin benq -benq golongot yutg selalu beri ago-

jago," ia berkata, "Maksudnya adalah lengkap dalam hal

pers-eqi ataan dan kuda-kuda'res

26730. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj Abu Ma'syar

menceritakan kepadaktr dari Mutrammad bin Qais, ia berkata,

'.'Bersama Fir'aun 600.000 ekor kuda hitam selain beragam

kuda-kuda berwarna lainnya. "te6

26731. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin

Mu'adz Adh-Dhabbi menceritakan k pud. kami dari Ashim

bin Bahdalab dari Abu Razin, dari Ibnu Abbas, ia
membacanya '6{ * 

gy "Dott sesungguhrqn Htr-l-eno'
benar golongan yang selalu beriaga-jaga" la berkata

"Maksudnya adalatt bersenjata lengkap dan kuat.-8e7

ooo

-,",(;*r1;Alo(@;S+w;Ft@p;"ei;.ii;;ii
<4-r$;fr'@,l.e

"Maka l<aflri- kelrufrl<a{r Fir' am dffr kramtut:ta ilafi tutu@t

tnnan dmmaa air, ilfrrJ (dfri) peftailaharam dan

Abu Ja'farAn-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (5/E0).

Ibnu Athiyah dalam Al Muhurt Al Waiiz (4D32).Ini tennasuk berita tentang

bani Israil. Lihat Kitab Keluaran (1415-10) dati Perianiian Lama.
Abu LJbaidah dalam Maj az Al Qur' an (5/80).

t95

t96

897
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kpnudulcm y arrg rulw dsril<ianlah hal:rry a dffJ l<affJi
amrguali<mr seffJunrya (iai keWda bani lv:a' il. Ivtal<a
Ftr'ourt ifurbalo tertararrya dapa metryrusril muela ili

walat matalwi trtit.' (Qs. Asy,Syu'araa' 126lz 52.60')

##W;*{"iwgffi,rf*
heluarkan Fit'aun don kaumnya dari taman-taman dan mata ah,
dan [dariJ perbendahataan dan kedudulcan yang mulia,
demikianlah halnya dan Kami anugerahkan semuanya [ituJ kepada
bani Isra'il Maka Fit'aun dan bala tentaranya dapat menyusul
mereka di waldu matahari terbit)

Maksudnya addah, lalu Kami keluarkan Fir'arm dan kaumnya
dari taman-taman, mata-mata air, emas-emas, dan perak-perak

simpanan sertatempat yang mulia.

"Ada yang brpendapat bahwa tempat yang mulia itu adalatr

mimbar-mimbar.

Firman-Nya, i4K "D"-ikianlah halnya," maksudnya adalalt
begitulah Kami keluarkan mereka dri semua itq sebagaimana telatr
Aku jelaskan kepada katian dalam ayat ini dan ayat sebeltmnya qr;lrfi;
"Dan Kami anugerahkan semuctrrya," dan Kami wariskan taman-

taman, mala-mata air, harta-harta simpanarq dan tempat mulia yang

Kard keluarkan mereka darinya dengan binasanya mereka kepada bani

Isra'il.

qlnfr\ "Dapat merytwuli mereka di wahu matalari
terbit," lalu Fir'arm dan sahabat-sahabatrya mengikuti bani Isra'il
q-r9 "Di wafitt matalari terbit," ketika matahari telatt bersinar,'

namtrr ada yangberpendapat ketika pagi hari.
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26732. Muhammad bin Amru menceritakan kepaaakrq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan ke,padaku, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu
Najrh, dari lvft{ahid, tentang aya! qr&nfrT "Dapat

merytusuli mereka di waldu matahqi terbit," ia berkata"

"Musa keluar pada malam hari. Bulan gerhana dan bumi
gelap. Ia berkata kepada sahabat-sahabatnyq 'Yusuf telah

memberitahu kita bahwa kita akan selamat dari Fir'aun, dan

dia berpesan kepada kita supaya kita keluar dengan membawa

tulang-tulangnya bersama kita'. Musa lalu pergr pada rnalarn

itu rmtuk bertanya tentang larburnya. Ia menernrkan seorang

nenek tua yang rumahnya berada di atas kuburnya. Lalu nenek

itu mengeluarkannya rurtuk Musa dengan syaratnya, yaitu,

'Bawalah alor keluar bersamanru'. Musa lalu meletakkan

tutang-belulang Ytrsuf ke dalam pakaiannya. Kemutian ia
meletakkan nenek tua tersebut di pakaiannya, lalu ia

memanggulnya di prurggungnya, seme,ntara pasukan berkuda

Fir'aun yang penuh sr.rsah dipacu dalam mereka

dan senantiasa ketinggalan dari Musa beserta sahabat-

satrabatnya hingga mereka menghilang."te8

26733. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman Allalt
qr*ifi "Dapot menlrusuli mereka di wafuu mataluri
terbit," ia berkatao "Fir'aun dan sahabat-satrabanrya. Pasukan

beftuda Fir'aun yang sangat banyak susah dipacu dalarn

tet Mujatrid dalam taftimya (hal.5ll) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(Et2768).
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pandangan mata mereka dan senantiasa ketinggalan dari Musa
beserta sahabat-sahabatrya hingga mereka menghilang."te

coc

nlvlalrrr setelahleil& golongan iat saling nwliha,, bqlcaulah
przn4iikafi .pengikutl\k$d,'senrngguhnyakitabenf,r.bnar
alrrrnterntsttl'.Ivhsanatjawabr'selcali.kalidnf,kal<axl

trlrsusl.il;sewrtgulnyaTuhartl<ubqettalcu,blakAwakfr .
metrtelri Wan itr/r- l<epadaltu' . La)ht Karni wa}ryi<m kepadf,

l\tfusq 'Pukaillahlmtfrn iar dengm trnldkatnuu'. Mdl<a
te$ebliohlmtm itu dml tiap.fiapbelolrulult ddalah seputi
g.ttntng yorrtg besar." (Qs. Asy-Syu'araa' l26h 61.631

Tatnit firman Allah: iKiSCl,*j M j6, aCillW,,AL'.F',9 ?st A;;,-. A 6 *; i;t+:tt@ y4r i; ;;'Lfg;6 @
@r=gi ,;Ek i'' KUrm ieutah teedua gotoigan itu sating
melihat, berkatalah pengikut-pengikut Musa, oSesungguhnya kita
benar-benar akan tersusitl' Musa menjawab, "Sekali-kali tidak
akan tersusul; sesunggahnya Tuhanku besertaku, kelak Dia akan
memberi petanjak kepadaku" Lalu Kami wahyukan kepada Musa,

ts Lihat atso yang lala. Atst ini dan afsr sebelumnya jelas dari redalsinya
termasuk dso-atsar bani Israil. Lihat Kitab Keluaran (l3ll7-22) darr
Perjanjian Larna.
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uPukullah lautan itu dengan tongkafiru-" Maka terbelahlah bulan
itu dan tiaptiap belahan odalart sepeili gunung yarrg besar)

Maksudnya adatab rnanakala kedua kelompok itu sudatr saling

melihat, kelompok Musa (yaitu bani Isra'il) dan kelompok Fir'aun
(bangsa Koptik), i'3 :51t*j, g J6 " Berkatalah wngrtut-pengihtt
Musa, 'senngguhttya kita benq-beno akant tersusul'."krrrerra Fir'arn
dan pasukannya sedang menyrsul kita, lalu mereka akan merrbwruh

kita

Dikatakan bahwa mereka mengatakan demikian kepada Mtrsa

sebagai sikap pesimis terhadap Musa. Mereka yang berpendapat

demikian di antaranya yaitu:

26734. Ibnu Abdul A'la me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada l<ami dari

ayahnyq ia berkata: Aku berkata kepada AMurrahman, 6r
qKt:l Gt *i g J(, /AJl bj "M&a setelah teedua

golongan itu saling melilut, berkatatah pngfut-fihghtt
Musa, 'Sesunggtrtntn kita betw-betw akan tersusul'." Ia
berkaf,& "Mercka pesimis terhadaplvlusa, dan mereka berkat4

l34Y *-.Uiq.U S ,Fug$'I(strri tetah ditindas (oleh

Fir'atm) sebehm karnu datang keryda kani dot sesudah

kanu dotiltg'." (Qs. Al A'raaf pl: 129)eN

26735. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath

menceritakankepadal@ni dari As-Suddi, tentang ayat (6(5
O'C:41 "ltlaka setelah kcdua golongan itu saling melihat," ia

berkat4 "Manal(ala bani Isra'il melihat Fir'aun telah bim

me,natap merekq mereka berkata, qKt:l Gy 'sesmggutqn

Hta b,enq-benry aknt terstsuf . fi6 'Kaum Musa berkota'.

Hai Mtsq rXlU +:;:rr3*-U S # ne$'xo",i tetah

90 Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya (8D770), Ats-Tsa'alati dalam tafsirnya Ql47),
dan Asy-syaukani dalam Fath Al Qadir QD37).
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ditindas (oleh Fir'aw) sebbhtm koru damg kepada kami dan

serudoh kamu datotg'. (Qs. Al A'raaf Pl: 129) Pada hari ini

Fir'aun dapat menyrsul kita, lalu dia akan membunuh kita
Kita pasti bisa disuzul, laut di hadryan kita dan Fir'aun di

belakang kita."sl

26736. Al Qasim menceritakan kepada knmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, dad Syahr bin Hausyab, dari Ibnu

Abbas, ia berkata: Ketika Musa telah sampai ke tepi laut dan

angin kencang b"tti rp, sahabat-sahabat Musa memandang

kepada angin di pelakang mereka dm ke,pada lautan di depan

mereka ij'6;ifi6B GD ogii Et*j g i6 4cAtk-;tu
@ q# "Maka setelah kedua golongm itu saling nulihat,

berkatalah pengihtt-pengifut lrfusa, 'Sestmggulmya kita

beiar-beno akan tersusul'. Irtusa ne4iotab, 'Sekali-kali

tidak akot terswul; sesunggulmln fuhotht besertaht, kclak

-:- Dia aksn memberi petttniukkcpadoht'."w

Para ahli qira'atberbeda pendapat tentang *ru *"-b*-yu.
Mayoritas ahli qira'at selunrtr negeri (selain Al A'raj)

membacanya i3i5 r31 "seswtgguhrqn kita benq'benar akan

tersusul."

Al A'raj mernb acalya itfi::5 Gy -s"r*rgguhnya kita benq-

benq akant tersuszl. " seperti ditatataq tjla^ 'd:i.*'

Qira'at yang benar menunrt l<ami adatah qira'at yang dipakai

oleh ahli-atrli qira'at selurtrh negeri, l<arcoa kesepakatan ahli qira'at

merupakan huliah af,asnya

eor Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D769).
eoz Al Baghawi dalmt Ma'alim At-Tatzil (3/38t).
eo3 Ibnu Athiyah ddam Al Muhurs Al Waiiz @D33)-
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Firman.Nya' .U.# j; G.i,ig "s,t-t,-kali tidak akgt tersusul ;

sesungguhnya rtfiilht bes6rtaht, kplak Dia akan memberi petuniuk

ftepadaht,,, malsudnya adalalL Mgsa berkata kepada kaumny4

"Keadaan tidak seperti yang katian totaka$ kalian tidak al€n dapat

disrsul, I<3I€na Tuhanlar bersamahr' dan Dia akan menunjukiku kepada

jalan yang dspat menyelamatkanku dari Fir'atrn dan kaumnya."

Riwayat yang menjelaslon hal tersebut adalah:

26737. Ibnu Humaid menceritakan kepadakq ia berk6a: Salarnah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalq dari Muharnmad
. 

bio Ka,ab Al Qurazhi, dali AHutlah bin Syaddad bin Al Ha4

ia berkata: Diceritakan kepadaku batrwa Fir'aun keluar

mengejar 
.Musa 

bersama 70.000 ekor kuda hitaur selain

bobagai jenis luda dalam pasukannya. Saat itg Musa telah

kelgar, hingga ketika ia sampai di depan laut dan ia tidak

mrrngkin berpaling darinya, sedangkan Fir,arm muncul

bersama pastrkannya dari bet$ang mereka JY ,fAt6fi'
@ y-+e a;',;'LfiffiE GD d'3ii $*j 65" r'Iaka setetah

kc&ta golSngon itu saling melihat, berkAalah pengihtt-

Wngrhtt tufi$a, 'Sesunggufuryn Hta benq-benar akmt

tersusul'. Musa menimtab, 'sekati-kali tidak akan terswul;

sesunggufurya Tutatht besertaht, ftclak Dia aksn memberi

Wtuni;k kerydoht'." Artinya untuk selamat, dan Dia telah

menjanjikanhalifuke'padahr,makaDiatidakakan
memungkiri j anj i-Nya.ry

26738. Musa me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada l<ami dari As-Suddi, tentang ayat" 9-1ii i;',;iiiAt
@ "Musa menimtab, 'sekali-trali idak akan tersusul;

sesunggufutya Tutanht besertaht, kclak Dia akan memberi

eo4 Ibnu Abu Hatim dalamta$irnya Gn77D'

IL
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petunjuk kcrydoht'." Ia berkata, "Makstrdnya adalalr, Dia
akan melindungiku. Ia (Musa) b€rkatq 4t#-6 !53.3 #6F,3'?'H /JI,l a.'Ftrii "rJ ;gsil, Mudah-
mudalwt Allah membinasakan mtuuhmu dan menjadikan

kanu mat@ di bumi(Ny), n aka AAah akan melitwt
bagaiqtou perbwtotrrtz'. (Qs. Al A'raaf l\: 129)n5 1({jli'{rtr'7ii3q-.rili t;} lt'Lalu ltumi watryukan kcpada

Musa, "Puhilah laatan itu dengm tongkatrmt". Maka
terbelahlah loutan ifz'. Konon" Allah telah memerintahkan

laut agar tidak terbelah hingga Mtrsa dengan

tongkafinya"

26739. Musa menceritakan kepada karni, ia berkata: Amru
menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada lrami daxi As-Suddi, ia berkata, "Harun memukul laut,

narnun laut tidak mau terbelab dan berkata, 'Siapa si kejam
yang memukulku ini'. Hingga Musa mendatanginya (aut),

---lalu merrberinya kuniyah Abu Khalid, kemudian

memukulnya, maka ia (aut) prm terbelatr."ffi

26740. Ibnu Hunraid menceritakan kepada karli, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada l@rni, ia berkata: Mutrammad bin Ishak

menceritakan kepadakq ia berkata, "Konon Allatr
mewahyrkan kepada laut, 'Jika Musa memukulmu dengan

tongkalnya, maka terbelahlah trnttrknya'. Laut tetap bertaut

satu sama lain karena takut t€rhadap Allah dan menung€u

perintah-Nya. Kemtrdian AUah mewahyukan kepada Musa,

'hrknllah laut itu dengan tongkafnu'. Musa lalu memulnrlnya

dengan tongkatny4 dan padanya (tongkaQ terdapat kekuasaan

Ibnu Abu Hatim rlalam tafsirnya (8D770) dan Al Mawardi dalarn An-Nukat wa
Al Uyn(41173).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (tt2772).
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AUah )ang diberikan-Nya kepadanya, maka laut pun

terbelah.'eo7

26741. Al Qasim menceritakari kepada lcami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: tlaiiaj menceritakan

kepadaku dari lb,nu Juraii, dan Hajjaj, dari Abu Bakar bin

AMullab dan lain-lai& mereka berkat4 "Ketika Musa telah

sampai ke tepi lau! sementara angin bertiup kencang dan laut

bergelombang serta berombak seperti Bmung, dan Allah telah

mewahyukan kepada laut 4gar tidak terbelah hingga Musa

memularlnya dengan tongkaq Yusya pun berkata kepadanya

(Musa), 'Watrai Kalimullalu di mana yang diperintahkan

kepadamu?' Musa menjawab, 'Di sini'. Ia lalu melintabi laut

itu, sementara hrku kakinya tidak menyenhrh air. Mereka pun

melakukan seperti ittl namun mereka tidak marnpu. Lalu

berkatalah orang yang menyembunyilian keimanannya

ke,padanya, 'Wahai Kalimullab di mana yang diperintahkan

kepadamu?' Musa menjawab, 'Di sini'. Ia lalu memacu

hrdanya dengan tali kekangnya sehingga buih terbang dari

kedua sudut mulutrya (loda). Kemudian ia menceburkannya

ke laut hingga terbenam ke dalam air. Allah mewalryukan

kepada Musa, 'hrktrllah laut itu dengan tongkatuu'. Musa put
memulul laut dengan tongkafirya, dan laut terbelah. Tiba-tiba

lelaki tadi terlihat duduk di aras kudanya tanpa basah petana

dan alas pelananya."s8

26742. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ahmad menceritakan kepada .kami, ia berkata: Su$an

menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu

Ibnu Abu Hatim dalam ta$inrya (8D773), Al Qurthubi dalam taftimya (l/390),
dan Ibnu Katsir dalam tafsimya (10/384).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (ED773') dan Ibnu Al Jauzi dmJian Zad Al
Masir (1179).

9Al
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As-Salil, ia berkata, "Ketika Musa memukul latrt dengan

tongkmya, ia berkata, 'Hai Abu Khalid'. Laut itu lalu mulai

bergetar."s

Firman-Nya, ,)iii ,$? gA?'otS "Dan tirytaq belalwn

adalah seperti gwang yang beso," maksudnya adalab setiap ba,gan

dari laut setelah dipukut Musa seperti gunrmg yang besar. Konon laut

itu terbelah dtra belas, sesuai jumlah sukrr bani Isra'il. Untuk setiap satu

suku satu belahaD"

Penjelasan kanri sezuai dengan penjelasan para ahli tal$/il.

Mereka ymg berpendapat derrikian di antaranya yaitu:

26743. Musa menceritakan kepada kami, ia berkatd Amru

me,nceritakan k€pada lomi, ia berkata: Asbath qenceritakan

keeada l<ami dari As-Suddi, tentahg aya! pi K'rK 'eA

+-$lt ,$? "Maka terbelahlah lautan iiu-ao, fiaytiap
belatwr adalah seperti gurung lnng besu," ia berkata,

-. "sqlerti guung yang besar. Bani Isra'il lalu masuk ke laut,* .lr,r di laut itu terdapat dua belas jalaq yang setiap satu jalan

satu suhL dan jalan-jalan tersebut sepefti t€mbok-tembok

rctak Setiap suku berkata, 'Sahabat-'sahabat kita sudatr

terbrmuh'. Manakala Musa melihat hal t€rsebut, ia berdoa

kepada Allalx, lalu Altatr menjadikannya seperti jembatan-

jembatan yang melengkung, sehingga orang yang paling ke

belakang bisa melihat orang yang paling depan sampai mereka

kehrr.semuanya"9t9

267M. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

Kami tidak Een€mulonnya dengan redalsi atav saaod sqertt ini dari referensi-
referensi yang ada pada kami. Dari.redaksinya jelas terlihat bahwa iu termasuk

atso-&re fui Israil. Lihat Kitab Keluaran dari Pui oniiot Lana.
Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (8D773).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dan Haiiaj, dad Abu Bakar bin

AMullab dan tain-lab mereka berkata, "Laut itu terbelah.

setiap satu belatran sgperti gunung yang besar. Jumlahnya dua

belas jalan, yang setiap satu jalan untuk satu sukq dan bani

Isra'il terdiri dari dua belas sular. Jalan-jatan tersebut

berdinding-dinding, maka setiap suku berkata,'Satrabat-

satrabat kita telah terbunuh'. Manakala Musa'melihat hal

tersebut, ia berdoa kepada Aualn, lalu Allah medadikannya

untuk mereka seperti jembatan-jerrbatan melengkung,

sehingga mereka bisa saling mernandang, dan menjadikan

tanahnya kering seolatr-olatr air sama sekali tidak mengenainya

sampai mereka semua menyeberang.'Bl 
I

26745. ...Ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia

berkata ..Manakala laut itu sudatr terbelatr untuk mereka, di

dalamnya terdapat celatr-celatr, sehingga mereka bisa saling

26746. Ibnu Humaid menceritakan kepada kad, ia berkata: Salamatt

mencerithkan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak

menceritakan kepadaktr, ""*s;;; 
g rfig pi? Afs

"Dan tiaptiap belalan adalah seperti gunung yang besar," ia

berkata, "Makzudnya adalalt seperti gurung di atas

penrnrkaan tanah yang tinggi."el3

26747. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaktr drri 4!, dari Ibnu Abbas,, tentang

firman Allah, $ii r71?9;KaK "Dan tiap-tiap belahan

err Kami tidak menemukannya dengan r€dalsi atatu sanad seperti ini'
st2 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil QD82) dengan redaksi yang senada.
er3 Kami tidak melremukalmya dengan redaksi atau sanad seperti ini'
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adolah seperti gmung yang besar," ia.berkat4 *Seperti

gunung.'gla

26748. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aktr

mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid mengabarkan kepada

karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahtuk berkata

tentang finnan Allalt A;ii ,fi:g 'seperti gumtng vang
besar," ia berkate *Seperti guung yang besar.'Bls

Termasuk pula ucapan Al Aswad bin Ya'far dalarn syairnya

berikut ini:

n?f i:4orVtiY '#,V,4.'F
"Mereka tinggal di Anksq mengalir kcPada mereka air sungai Furat

yong dototg doi gtmung'gmt ng.'er6

Makna trgl aaaUnjarnak dari jrlo, vaitu gunung.

CCC

gA';3
'tr;9

/i. 4,.
eb.s itD

@ A;J i^3. i3 $; *1i@ rdi'? 6fr
@ ryS €$:l't ff)W a> oLY@ i;Yi

@;;i;;
oDan di smalah K@r.i del<frl<frr golongan y a{.g lain. Dorrt

l<a;mi selranatl<an Musa dut orutg'otu.g y oartg ber;elrtmry a

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya $n7T) dengan sanadyngsama. Akan tetapi

ia berkata" "Di atas daratan bumi," sebagai ganti dari "Di atas tempat yang

tinggi dari bumi.,, Ibnu Hajar dalan Taghliq At-Ta'liq @nT) dengan redaksi

yang sama.
Abu Ja'far tul-Nuhhas dadtam Ma'ani Al Qw'an (5/84).

Abu Ubaidah dalam Majaz Al Qur'an Qll07), Abu Ja'far tui-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qur'an (5/84), dan Al Qurttrubi dalam tafsinrya (13/107)'

9t5
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senwrfrJyd- Dorr,t(uri tetqgelfrnlr,ffr golongm yffiglarin ifi.,t'

Sesnngguhnya eada yorrg demildm iarbenm'fulw
*rrupot *, sttrdlu tmdt ytrJgtrzfir (nuldl<A) dm tctapi- 

addah tlefuWal,nl nsela ddakberfuaan'

D an sesllngt/rrrty o Tuhawru benm'bens Dluilah

Y urg l [al* P rr,lcaso logi t'rta}u P eny cy utg'"
(Qs. AsY'SYu'araa' 126lz 64'681

Takwit firman Alhh:'Gt' i,3, i3 &rr(*lj@ r;gi'd ie$
'j rf;gl; O'q-3 $1;1';'$1'W ct| Oat @'4*$1 gA13@

@ Ei3rfi@an'di sonatah Karrri tut@ttwt golongan yang ldn

i"" k*rri selamotkttr Musa dan orang-orang yang besertanya

semuunyo. Dan Karni tcnggelonlcott golongan yang lain itu

sesrnggrrtnya poda yang demihiort itu beno-benar merupakon

suatu tarrda yorg bqar ftrukiwt dan tetapi odalah kebanyakan

rurelca tidak befinst Dan seswtgglthnya Trrtannu bena*benar

Dialah Yang Maha Pqkasa bgi Maha Penyayang)

t?g':3 (itij ,,Don di soutah Knni dekotknt golongot yang

lain,,V"it, fi,ri dekatkan kelgarga Fir'atm ke lagt dan Kami giring

mereka kepadanya' B€rasal dari lafazh ielif' seuagaimana fimran-Nya'

'"ifi:;fi'3r"Dot (di htoi itu) didekatkqtlah surga keWtu or(mg-

;r*rg ymg- bertakwa." (Qs. Asy-Sy,'araa' [26]: 90) dengan makna

A.j Urri;;if laekt). Sebagaimana ucryan Al Aiiaj berilut ini:
'*:bt,F 

f1l' ,rt; ,i'tt;t;ytt
" Molort datory meninggi semakin runingi'

di aas hitot sampoi ttttilt kcmbali"or1

er? 1oi merupakm dua bait dari Bahr Rajaz yang panjang'

f-an
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Per{elasan kami sesuai dengan penjelasan para a}rli talo'il.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

26749. Al Qasim menceritakan kepadalq ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Atha' Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang firman Allab ,+g'?(if;7j "Don di sanalah

Kami dekatlan golongan yang lai4" ia berkata, "Makzudnya

adalah, Karni dekatkan."el8

26750. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Affiurrazzak

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar me,ngabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang finnan AltalL ,r<fr'?Gfii
"Dan di sanalah l(ami dekatkan golongon yang lain," ia
berkata, "Me,reka adalah kaum Fir'arm. Allah dekatkan mereka

hingga Dia tenggetarnkan mereka ke dalam laut"ele

26751. Musa menceritakan kepada lomi, ia berkata: Amru

.._ menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Fir'aun dan

pastrkannya mendekat setelah Musa membawa bani Isra'il

melintasi laut. Ketika Fir'aun melihat laut itu terbelatr, ia

berkata, 'Tidakkah kalian lihat laut talot terhadapku. Laut

terbelah untukktr hingga aku dapat menyrsul musuh-musuhku

lalu membunuh mereka'. Itulah makna firman AllalL '? $fi
,+g 'Dan di sanolah Kani dekatkon golongan yutg lain''

Kami dekatkan di sana kaum yang lain, yaitu kaum Fir'aun'

Ketika Fir'aun telah berdiri di pangkal jalan, ludanya tidak

I-atain ii,i biartinya adalah tingkat demi tingkat. lafazh 94ri1(,i artinva

adalah di atas hilal. Lafazh ,-il\-t artinya adalah bengko(' Lttnt Ad-Dtwan

(hal.374).
Al Mawardi dalan An-Nulrot wa Al Uytn (41175).

AMnrrazzak dalam Afsirnya Q1462) dan As-suytrthi dalam Ad'Dtr Al
Mantsur (61299).

9lt
919



TdslnArt:ftabari

mau me,lrcebur. Jibril lalu turun ke air yang besar, maka loda-

l<trda lain mencium bau air hingga merekq mencebur di

belakangpya Ketika orang yang terdepan dari mereka akan

keltrar, dan orang yang paling belakang masuh latrt

diperintahkan untuk menenggelarnkan merekq maka laut ptut

me,nelan meleka. Se,lnentara itu, Jibril menyelam mengambil

segenggam lumpur laul lalu menylnpalkarutya ke dalam

mulutrya (Fir' arm).'flo

26752. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritalcan

kepadaku dari Abu Bakar bin AMullalu ia berkata 'Manakala

Fir'aun datang mendekat di tengah air laut, satrabat-sahabat

Musa ber*atq 'Wahai Kalimutlab kaum itu sedang mengiluti

kit4 maka puktrltah laut itu dengan tongkamu supaya

menyatu'. Musa pun hendak melalorkannya. Allah lalu

mewahyrkan kepadanya 'Biarkanlah laut itu tenang'.a'lah
Uerfirman, 'Aku merrerintatrkannya (atrt) tetap telrang'.- ffL
6j;;3{'Sesungguturya mereka adolah tentffa yong okon

ditenggelamkon'. (Qs. Ad-Dukhaan l44J: 24) Aku hanya

menipu mereka Jika mereka telah menempuh jalan kaliaru

Aku tenggelamkan mereka Ketika Fir'aun melihat laut itt1 ia

berkat4 'Tidalkah kalian lihat laut takut terhadapku. Laut

terbelah unhrkku hingga aku qapat menyusul musuh-musutrlu

lalu membunuh mereka'. Manakala ia berhenti di pangkal-

pangkal jalan, sementara ia duduk di atas seekor lcudq kuda

tersebut melihat laut dengan ombak sebesar guung-gurung,

maka mereka merasa takut. Fir'aun pun berkata 'Aku pulang'.

Jibril lalu memperdayanya, ia mengarnbil seekor kuda betin4

lalu mendekatkannya ke larda Fir'aun, maka kudanya jadi

em Ibnu Abu Hatim dalam ta$irnya $n775).
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ti{ak tenang, sementata Jibril berkata" 'Majulah. Tak ada

seorang pun yang paling berhak atas jalan ini selainrru'. Kuda-

kuda lain pun mencium bau air, sehingga Fir'aun ida. bitu

mengendalikan kudanya trntuk mastrk mengikuti jejaknya

Saat Fir'aun telatr sampai ke tengatr laut, Allah mewahyrkan

kepada laut, 'Tenggelamkanlah hamba-Ku yang ztralim dan

hanrba-hanrba-Ku yang zhalim itu.. Kelorasaan-Ku aM
padarnu, sebab Aku telah mengtrasakanmu atas mereka'.

Jalan-jalan tersebut lalu terhrhrp ombak-ombak yang sebesar

gunung, dan bettaut satu sama lain. Saat Fir'aun hampir

toes"i"ori*g,W|1{rtV.+.Ar.-,s$1$;1$f{:iill;cl6
'Ia berknta, "Scya prcaya balm,a tidok ada tulan melainkan

Tulan ymg dipercayai oleh bani Isra'il, dut saya tennasuk

orang-orong yang berserah diri (keryda Allah)".' (Qs.

Yurmus [0]: 90)

Saat itu Jibril sangat kecewa terhadap Fir'auq karena Fir'awt
- telah menolak ayat-ayat Allah padabal Musa sangat lama

mendakwahinya. Jibril lalu masuk ke dasar laut dan membawa

segenggam lumpur, kemudian men)rumpalkannya ke mulut

Fir'aun supaya ia tidak mengucapkannya sekali lagi sehingga

rahmat datang menolongnya. Allah lalu mengutus Mikail

kepadanya unttrk mencelanya, 'u 4 li iX; i3'o{V
'a);5'Apakah sekarang (bou korttu percaya), padahal

sesungguhnya kamu telah &rlwka seiak dalrulu, dan kamu

termasuk or(mg-orang yang berbua kcrusakan'. (Qs. Yuunus

[0]:91)
Jibril pernah berkata, 'Hai Mtrhamma4 ahr tidak me'mbenci

satu pun makhlt* Allah seperti kebencianktr kepada dua

orang, salah satunya dari bangsa jirU yaitu iblis, dan satunya

lagi Fir'ann . ,frfr1fqi,htJ(i "Io berkath, 'Ahiah tulwnmu yang
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NW tinggi'." (Qs. An-Naazi'aat [7fl: 2$ Andai saja kau

melihatku, hai Muhamrna4 saat alor menyumpal mulunqra

l@rcna takut ia mengucapkan kalirnat yang membuat Allah

mengasihaninYa'."e2I

Sebagian mereka berpendapat bahwa makna firman-Nya
'U+<fi:.ifir;; ,Dan di soulah lturri dekatkm golong*t yorg loi4"
,f"lulr' tt;*t *dan Kami lcumpulkan". Mereka mengatakan dari kata

leataUi:rlUJ y*g bermakna, malam berhrmpul-

Sebagian mereka me,ngatakan {'iii?t "Dan di sanalah Kot'i

dekatkott," yang maloanya $(L?t*dan Kami binasakan"'

Firman-Nva, 'r# ifr ni 6j #.V "Dil' I{ami selamatkan

lvlusa dq, orang-orang Wg besertanya semuanya," maksudnya

adatab Kami setanratkan Mlrsa dari apa yang IGmi timf'akan kepada

Fir,arur dan kaumnya, yaittr tenggelam di laut, dan orang-orang yang

bersanra Mtrsa dari kaum bani Isra'il selunrhnya'"

Firman-Nya, ',t*$1 6A 'rI "Dan l{ami tenggethkan

golongot Wg lain 
-it r," makstdnya adalalt kemudian Kami

tenggelamkan Fir'atrn dan kaumnya yang beragama Kopt'ft ke dalam

laut setelah Kami selamatkan Musa dan orang-orang fng bersamanya

darinya

Firman-Nya, 'tS q, OLy "Pada yang demikiot iu beno'

benw merupkm sudlt tanda 1tory beso (mufriizat)," maksudnya

adalalt Aku tenggelamkan ke dalam laut ketika mereka

mendustakan rasul-Ku Musa dan menentang perintah-Ku setelah Alu

kemukakan huiiah dan peringatan kepada mereka. Sunggub, terdapat

tanda yang nyata -lpi Muhammad- bagi kaummu dari Qtgaisy,

bahwa yang demikian itu adalah Sunnah-Ku pada orang-orang yang

Ytt I6nu Al Jauzi dalam 7ad At Masir (1t79). Dari konteks atst im terlihat bahwa

ini termas* atso bani Israil. Di dalam Kitab Keluaran (14/14-30) terdapat

ungkapan senada.
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menemptrh jalan mereka, yaitu mendustakan rasul-rasul-Ku. Terdapat

pengajaran sefia ibrah bagi mereka agar me,lrgambil pelajaran dan

jangan sampai berbuat seperti perbuatan mereka (kaum Fir'aun), yaitu

mendustakanmu kendati ada bukti dan. ayat-ayat yang telah Aku
datangkan kepada mereka. Mereka akan,ditimpa siksaan seperti yang

menimpa mereka (kaum Fir'aun). Bagimu dalam perbuatan-Ku

terhadap Musq penyelarnatan-Ku darinya sesudah lama ia mendalcrrah

Fir'aun dan kaumnya, dtrhrngan-Ku terhadapnya dan Aku wariskan

kepadanya dan kaumnya akan tempat-lempat tinggal mereka, tanatl

mereka dan hafia benda rperek4 terdapat bukti batrwa Aku akan

memberlakukan cara yang sgma sepertinya terhadapmq jika kau sabar

seperti kesabarannya dan kau laksanakan penyanpaian risalah kepada

orang-orang yang Aku utus kau kepada mereka. Aku akan menolongmu

melawan orang-orang yang mendustakanmu dan merrenangkanmu atas

mereka

Firman-Nya, '*fl€j?li1ft "Dan tetapi adatah lcebanyakan

merila tidak beriman, " makzudnya adalalL kebanyakan dari kaummu

-hai Muhammad- tidak mempercayai kebenaran nyata yang telah

Allah datangkan kepadamu. Telatr terdahulu dalam ilmu-Ku bahwa

mereka tidak akan beriman.

Fimran-Nya" 3g'1 d, iV "Dot seswtggtihnya Tulnnmu

benar-benar Dialah Yang Malw Perkasa," maksudnya adalah, dalam

pembalasan-Nya terhadap orzmg yang kafir kepada-Nya dan

mendustakan rasul-rasul-Nya dari mqsuh-musuh-Nya 3$'I'agi
Malw Penyryang,' kepada orang yang selamat (dari rasul-rastrl-Nya

dan para pengikut mereka)% dari tenggelam dan adzab yang Dia

timpakan kepada orang-orang kafir.

vn Ka[mat di antara tanda hrawal di dalam manuslcip t€rt€ra sesudah fair*t ut

kafarah (orang-orang kafir). Yang benar adalah yang lrami tetapkan di sini dari

naskah lain.
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!16@ L'#v4r7, ..ti6l@ ,+tf:&i;35
t*sb6wv(Ar;

oDanbacal<friahlnpada mnela rcisdh lbralrdlm. Ketil<a ia
b ed<ata kerydo bapalcny a fu r lrfrmun:y a,' APakrt y ffJg lirrrrnt

senrbah?'Mqellomerriiawabr'I(arrinwryen$ahbqhal*
Mfilodml<rrr.isrlrrrnf,iailtclcnnmertytemfuItrylta'.o

(Qs. AsY'SYtr'araa' 126l: 69'7 L)

rarrwir firman Aran, !-*i 
"ti6it@;+tL?;&trt35'wsG6,'ji$ V(A T;!16 

@ Lfr'@an bacokantah xepaaa

nereka kisatt Ibrahbn Ketika ia berkata lcePada bapaknya dan

lraunmya, nApahah yar.g lcamu senbah?o Mercka meniaoab,

"Kami mcnyembah berhola-berhala dan kart senantiasa tekun

menyembahnya.o)

Makstrdnya adalab ceritakanlah kepada kaummu y*g **yrik

-hai 
Muhammad- berita Ibrahim ketika ia berkata kepada ayatrnya

dan kanmnya, *Apa yang kalian sembah?' $6 "M"r"ka tnenjaoab,"

kepadanya '6lsA6, J3i;, V(A '!; "Kani meryembah berlala-berhala

fut kami senantiasa tehn merryembahnln."

' Kami telah menjelaskan makna lafazh u'ili'dan contoh-

contohnya pada bagian yang lahl maka tidak perlu diulang kembali di

sini.

Ibnu Abbas dalam atsar yeurg diriwayatkan darinya" berkata

tentang maknanya:

26753. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj me,nceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata'
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"ldaksud firman Allab igtG 6,M U6'l5i6 'I(ami

menyembah berlnla-berlwla dm kami seruntiasa telan
menyembahnya', adalah sembahyang (berrdoa) kepada berhala-

berhalamer€ka"%

ooo

-6 t_,,i s6@t'"H,3 iKa 5@ a;;+ K,q,y i(l

@6frt*ryi{6t':;
'Bqlcatalbrahin",'A0al<ahbqhal*ber|nrdaiarm,.enilmgm

(doa)rru sewakrl.r l<ilnw bqiloa Q<eWaauy a) ? Atmt
(daparkah) msela nren$eri manfaa l<E@dmw dmt

mefi$ei rrwdharu?' Met'€lca mufawab, '(Bul{@,nl<sena iat)
sebenanry a laini mendap ati nerck nW orrJg lornrJi Wwt
-ar itr;,nJikia{r'." (Qs. Asy,Syu'araa' 126l 7il747

Tarrwit liman AIIah: 5'{:';n-5@[6ifrt Kr*-,f i(r

@ 6J{ ayKEK,:;-$; J lrf @ 'qH@er*aa lbrahiry "Apatcah
berhaln-berhab itu mendcngar [doaJma sewahu' karrra berdoa

Ikepodanyal? Atau tdaparfuhl tnercha nemberi no{ool kcpadonu

alau mcmberi mudharot?" Mereka menjmrab, o[Bakan harena ituJ

sebenarnya kami ntcndapoti nenek rnoyang kt rti berbuot demihion')

Makzudnya adalab Ibratrim berkata kepada mereka, *Apakah

tutmn-tuhan itu mendengar doa kalian ketika kali41 memohon kepada

mereka?"

Para atrli bahasa Arab berbeda pendapat tentang maknanya.

% Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi lcami.
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.Sebagian ahli nahwu Bashratr berpendapat bahwa maknanya

yaitu j3" 'oti,lri-,1r *uprtotr mereka mende,ngar dari kalian". Atau .[i
6rOi b:il-i"apakatr mereka mendengar doa kalian". Lalu dibuang

kata doa, sebagaimana perkataan Ztthodr berilut ini:

u$:'";lt ot4'..J,53ill;rl qil)ttk Si4t'"u;;sr

"Panglima pasukan berhtda terkena serangan di belakang-

Diserang dengon serangan yang mencerai-beraikan dan lari. "e4

Firman-ny4 $# 5 '&A S "Atott (dowtkah) mereka

memberi manf,aat kcpdonu atau memberi mudlrqat?" Maksudnya

adalab atau apakatr berhala-berhala ini menrberi manfaat kepada kalian,

lalu mereka memberi kalian suattr rezeki atas penyembahan kalian

kepadanya? Atau apakatr mereka dapat mendatangkan mudharat kepada

kalian, lalu mereka menyiksa kalian karcna tidak menyembahnya

dengan menarik hrta benda kalian atau merrbinasakan kalian ketika

kalian dan anak-anak kalian binasa? 6J',ii*KEf,:;nf;S$6 "fuereka

menjmvob, '@ukan kmena in) sebenoryn kami mendopati nenek

moyang kami berbuat demikian'. " Dalam l@lipat ini terdapat kalimat

yang dibuang, ymB maknanya cukup ditulfiukkan oleh kalirnat yang

disebgtkarq yaitu jawaban mereka terhadap p€rt4nyaan Ibrahim, ji
'rifr{'{:';n-J @ i}3, K;5. "Apakah bertwta-bertuta itu

mendengm. (doa)mu saoahu kamu berdoa (kepadatyQ? Atstt

(darytkah) mereka memberi manfaat kcpadamu atou memberi

mudhqat?" Jawaban mereka kepadanya adalab *Tidalg mereka tidak

mendengar l€mi jil<a kami berdoa kepada mereka. Mereka juge tidak

dapat mernberi kami manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudharat

kcpodakami."

,A Ini menrpakan.satu bait dari sebuab qasifuh saat ia me,muji Hiram, ayahnya'

dan saudara-saudaranya. Lihat Ad'Diw,az (hal. at).
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Malma lafaztl l.[aaaan mengoreksi yang diingkari, seperti

perkataan orang, *? 5 tt,Y tJ&'o'e t"bukan begtr' pelainkan begini

dan begitu". Malea perkataan mereka itil-ii+Kffi':;n$ i "@ukan

karena itu) sebenarnya lwmi mendapati nenek moyang kami berbuat

demikian,- adalah, nenek moyang sebelum kami menyembahnya dan

tetap berl&idmat dalam menyembatrrya, makakami pun melalarkannya

karena meneladani mereka dan mengila$ jalan mereka

, oco

tfr*i v5i6 -5l @ |$i; Btl 5.;i 36

"Ibrahimfur!;;1tar'Mal<6opali61hl<4flnutelahme,,rrf,qlihfril<qt
a4d ycrrrg selalukdnu senrbah, kffi:ru dmt nenek nwyang

kqrr* yaiq dahiu? I(orerwseszngguhny o aN ycrrJglolnlrl

s tah itu odatah rrustthlcur l<ccuali Tulwn Semesta Alfrirr'.'
(Qs. AsV'Sn'araa' l26h 75'77t

Tarrwil fiman Allah: H{tX;:}l@ tG'}Ke ;f;i$
@l*!Agr*y43f'65@ airf*i @rahim berhata, oMaka apatcah

lcanu tclah memperhotihbn apa yang selala hana sembah, kama dan

nenek ,noyorg lamu yang dah;'ulu? Katena seswtgahnya opa yong

funtu sembah itu adoldh musuhkt| hecuati Tahan serru:ta Alam.)

Ma}sudnya adalah, Ibrahim berkata kepada kaurnny4 "Apakafu

kalian memperhatikan -[si kaum- berhala-berhala yang kalian

sembatr ini bersamanenek moyang kalian ;;i\it-
Makna''4j;\i adalah orang-orang yang terdahulu dari orang-

orang yang diajak bicara Ibrahim, yaitq orang-orang se,belum mereka

r4Ji;\'5)$y4?'e
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}/aog sorrrs'sama menyembah berhala, seperti orang-orang yang diajak

bicara dengan Ibrahim, "Mereka (berhala-berhala) adalatr musuh

bagiktr, kecuali Ttrhan Semesta Alam."

Jika seseorang berkata, "Bagaimana mungkin kuyo, besi, dan

tembaga dideskripsikan sebagai rnusuh manusia?" Jawabannya adalah,

"Maknanya yaitu, mereka adalah musnh bagiku pada Hari Kiamat jika
kalian menyembatr mereka" Seperti firman Allah, ,"i '.r.ri6:ttlitV
@ rL d;Sj,K r#q"6$ruk@f, ;5$K^ay.,,Dan
merelra telah mengambil simbahan-sembahan selain Allah, agar

sembalnn-sembalnn itu menjadi pelindung bagi mereka. Sekali-kali
tidok Kelak mereka (sembahan-sembahan) itu akan mengingkari
penyembahan (pengifut-pengikutnya) terhadapnya, dan merelca

(sembahan-sembahan) itu akan menjadi musuh bagi mereta." (Qs.

Maryarn [19]:81-82)

Lata^ '4Jirt 5-, {t "Kecuali hthan Semesta Alam,"
dinashabkan sebagai istitsno (pengecualian). Lafazh iir;ir UAmama
jamak, dan ia dimufradkan karena ia berbentuk masMot, sgperti lafaztr
'rjli'aarr ;t$r.

Jadi, maknanya adalah, apatcatr kalian lihat sesembatran kalian

dan nenek moyang kalian? Aku berlepas diri darinya, aku tidak

menyembalrrya,. kecuali Tuhan Semesta Alam.

e;'ilr@

aaa

#,*8-3uis . .1. u4. uq.

-o-*.*rgtYrs:lt

@-+-,gt-ru
" (Yaia, Tulwr) Yorrg tclah nmcalDtal<arr aku, mal<oDialah

yang merumjuki dku, ilfrrJ Tulwricu, yong Dia rnetrtqi
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mat<ilr itm rninurrtlrrlpadall,ru,, dffJ ahabilr alu salit,
D/iuadah yolng nrmyenrkthlrrrrt o:l(lt'o

(Qs' Asy'SYu'araa' 126lz 78'80)

Tarwir fiman Allah: #j,i--S- 3 uiS@ y,*, fi ,# oit
@ -r*rrX_A *;(*@ffoitu TuhanJ Yang telah menciptukan

iku, maka Diatah yang menuniuki aku, dan Tuhanku, yang Dia

memheri rndan dan minum kepadaka, dan apabila aku sakit,

Dialah yang mcnYembuhkan aku)

Maksudnya adalah, Ibratrim berkat4 *M3rek1-adalatr musuh

bagihl kecuali Tuhan Semesta Alam." y.-i. rt ,* "5t 
"(Yaitu

Tulwn) yang tetah menciptakan aht, maka dialah yang menmiuki

aht," kepaita ucapan dan perbuatan yang benar, selta membimbingku

kepada kebenaran. #: # j uSV "Da, Tularrht, yang Dia

memberi maksn a"i *i""i kcpadaht," setrta memkriku rcznk,t. $$
ozzlt!)-rt .:*J. 'Don apabila aht sakit, Dialah W'g menyembuhkan

oht"

ccc

5-,# O 6. 6 tS c 5!@ 
"#. 

3 H,.,e 56

@s,,;rr
oDrrrt ytrrg al<frr. fiiffilfin alrwt.""aiu' akffr

menghii@t<;1t) a1t<u Q<srtali), il6{r y u}g dmfr lafugiti<arJ

,lr*,ntrlngaffr!firil<esalahanlupadaHorriKiamot''
(Qs. AsY'SYr'araa' 126lz 81'82)
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rakwit fiman A[ah: 6-t 61: a 5L @ #-'3 $--ci|
@Sz.Jirj A* I @an yang ikan memarilsan aku, kemudian
akan menghiduphan aku [kembaliJ, dan yang amat kuinginkan ahan

mcngampwri kesalahanku pada Hofi Kiamrt)

Maksudnya adalah, Ibratrim berkata, "Serta yang mematikan

aku jika Dia mau, kemudian mdnghidupkan aku -jile Dia
menghendaki- sesudah aku mati.'3

Firman-Nya" s/-lti ,5-,# 4 6- i 'afr -,slfS "Dan yang
amat htingtnlran akan mengampuni kcsalahanfu pado Hari Kiomat,"
maksudnya adalah, Tuhanku inilah yang di tangan-Nya manfaat dan

mudharathl memiliki dan kekuasaan, memiliki dunia dan

akhirat, bukan yang tidak bisa mendengar jika diseru dan tidak bisa

menrberi manfaat serta mendatangkan mudharat.

Ucapan Ibratrim tersebut sanggatran terhadap

kaumnya, bahwa tak ada yang pantas menyandang sifat ketuhaun dan

tak ada yang layak disembah kecuali Dzat yang melalukan
perbuatan ini, bril@n malfiluk yang tidak sanggup memberi manfaat

dan mendatangkan mudharat.

Ada yang berpendapat bahwa maksud perkataan fbralriq 6r{tr
S$f ti 6#. 4 6- o1 |q "Dan yang amat htinginkm akot
mengamryni kcsalalwnht pada Hari Kiomat," addah, alor harap Dia
mengamprmi ncapanku, # jL"sesungguhnya aht sakit'. (Qs. Ash-
Slraffaat [37]: s9) Ucapffi L;iif]]=573 S"sebenunya patmg
yang besw itulah yang melahtkmtnya" (Qs. Al. Anbiyaa' [21]: 63)

Serta ucapanku kepada Sarah, "Dia adalah saudariku," ketika salah

seorang Fir'aun hendak merampasmya.

26754. Muhammad bin Amru menceritakan kepadahr ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l€rni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadakq

-@t



ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujafrid, tentang firman Alhh; fr-,#46-i
j,1ti "Apan mengam,ni lesalatanlat Pado Hti Kiamat," ia

berkata, "Maksudnya adalah perkataannya' '# ;l
'sesungguhrrya aht sadt'. (Qs: Ash-shaftaat 117): 89)

Perkataanny a, tli {rr.'/ Il11 S.' S e b enanry a pafimg yan g

besar itulah yang melahtkannya'. (Qs. Al Anbiyaa' VIJ: 6l)
serta perkataannya kepada Sarah, 'Dia adalah saudarilu" saat

salatr seorang Fir'aun hendak merampasnya"%s

26755. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang firman Allah,

-:- -$i1i-,;2l46-t6!4b "Dan vans amat hinginkon

alwn mengampunt tcesalalwtfu Wda Hsi Kiamat," ia berkata,

"Maksudnya adalah perkataannyu. U Ay Sesungguhrrya aht
\ sakit'. (Qs. Ash-Shaaffat t:Z]: gdi P.'t*t'"t'oyt, :i<' S'

V5 ;fr# 
,sebenwnya 

Wtung yang beso itulah yang

melakukannya'. (Qs. Al Anbiyaa' [21]: 63) Serta perkataannya

kepada Saratr,'Dia saudariku'."26

26756. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Tamilah menceritakan kepada kami dali Abu Hamzatr,

dari Jabir, dari Ilcimah danMujahid, ungkapan senada

Makna perkataannya, 9-$;- "Pada Hui Kiamot," adalah

Hari Hisab (perhitungan amal), Hari Pembalasan. Kami telatl

menjelaskan maknanya dengan bukti-bukti penduktrngnya pada bagian

yang lalu.

SurahAsy-Syr'araa'

Mujatrid dalam tafsirnya (hal.5ll) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya

f"3rli"% *-**as dalam Ma'ani At Qttr'an(s/88).

nt
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7iafiiwAl/l,:Ilrulrod

o,i€iqj.gf@ <A+AI\,#I ? - i, 4 5 r;

" (Ibrahim bqiloo) , 'Ya Tuhadu, brril<arlt/.ah l<egdaku
hilronnah dannw.sulffi.ah alilke dalon golongm otmJg.

otang yorrJg shalilv dm iddil<nrlah qlu hah ah$ y mg baik
bogi orang.orang (yu.s dand kstrntdi.ctt'.'

(Qt' Aty'Syu'araa' 12612 83'84)

Tatrwil fiman Allah; @ 4-.-@u,6,rftrf.X..t,;+3
@+f-$iO qLadA4J;.ygu;hin berdoaJ, oyo ruhanku,
befihanlah kepadaku hihttwh dtn masukhonlah ahu fu dalam
golongon otang4rang yang shalih, dan jadihanlah ahu buah tutnt
yang baih bagi orang.orang lyang datangJ kemudbtt')

Firrran-Nya, (4 J- ,5 +3 "Ya Tuhanht, beffunlah
kepadofu hibnah," maksudnya adalal1 ya Tuhanka berilah kenabian

kepadaku.

Firman-Nya" <4bAt,#t "Dan masttkkanlah aht kc

dalom golongan orang-orang yang slwlih," maksudnya adalah,

jadikanlatr aku sebagai utusan kepada ma}filuk-makhluk-Mu, sehingga

Kau memasuktcanku ke dalam golongan orang-orang yang Kau utus

kepada -ul*rtrt--ut tttrk-Mu dan Kau percayakan atasnya wahyu-Mu

serta Kau pilih untuk diri-Mu.

Firman-Nya, 'u,rfi A;riig,) jilll "Dan iadikonlah aht
bwh nmr yang baik bagi orang-orang (yang datang) kcmudian,"

makzudnya adalah, jadikanlah bagilar di kalangan manusia nama yang

bagus dan pujian yang elok, serta abadi di kalangan generasi-generasi

yang datang sesudahku.



SnrahAsy-Sru'crrcc'

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli talc\^ril.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranyayaittr:

26757. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkara: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Bakar, dari Ikrimatr, telrtang firman Allah,

,*SiOg;'n,it;;-j,61,,Dan jaditrantah aht buah tuur yang

baik bagt orang-orang (yang dotang) kcmudian" Setta

firman-Nya , dlf' ,t l,A 'lfit;3 "Dan l<on i berikan

kepadanya balasannya di dunia." (Qs. Al 'Ankabuut p9l:27)
Ia berkata, *Allatl me,nganugerahkan persaudaraan kepadanya

ketika Dia menjadikannya sebagai Khatil (kekasih). Lalu ia
memohon kepada Allah dengan berkata, O6*iq4.ffi
|*Ji 'Don iadikonlah aht bwh t*tr yang baik bagi orang-

orang (yang datang) kemudian', sehingga unrat-umat tidak

rnendustakanku. Allah lalu memberinya hal tersebut, maka

kaum Yahdi beriman kepada Musa dan kafir terlradap Isq

terhadap Muharnmad SAW. Namuru mereka semua loyal

kepada Ibratrim. Kaum Yatrudi berkata, 'Dia adalah kekasih

AllalL dan dia berasal dari iolongau kami'. Allatt lalu

memutus keloyalitasan mereka darinya sesudah mereka

mengakui kenabiannya dan beriman kepadanya. Allah

uerfirman, {r't'gri (F3 6#69,#; $t55" €#-b16gY
irffit'Ibrahim bukonlah seorang Yahudi datt htkan (Na)
seorang Nasrani, akan tetapi dia aMah seor(mg yang htus
lagt berserah diri (kcpada Allalr) dan sekali'kali dia bukanlah

termasuk golongan orang-orang mttsyri?. (Qs. Aali 'Imraan

131: 67) Allah kemndian menggabungkan keloyalarmya dengan
iri. ^{t. -6i1,14,kamu, maka Dil berfirm g, (i({, $:31'u-t$ i*.*,q(fi|1fi 6t

'"*iflt"6 *ftifru OjV tSi 'srturgs;trryi orons yats
paling delwt kepada lbrahim ialah orang-orang' yang



T$stuAfin;lltoltui

mengihfiinya dot nabi ini (lufulwntmad) serta orotg-orang
yang berimon, don Allah adalah pelin'dmg semuo orang-

orang yang beriman'. (Qs. Aali 'Imtaan [3]: 68) kti
merupakan ganjaran yang disegerakan untuknyq yaifil

kebaikaru ketil@ Allah berfirman, ''ri? q:li glr.:li.t?t 'Oan

Koni berikan kepadanya kebaikan di &,mia'. (Qs. An-Natrl

116l: 122) Maksudnya yaitq rilllr lr:.ilr '6t611 yang jujw
dalam berbicara, yang ia mohonkan kepada Tuhannya'."e7

26755. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb

kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid br;rkata

tentang firman Allab ',*S\ A 6* oq 4 ,b5 "Dan

iadikanlah aht bwh tutur yang baik bagi or(mg'or(mg (/*F
datang) kemudian." la berkata, "Lafazh dlllt o(JJl

marctranya adalah nama yang balh Pujian yang bagrrs, dan

buah hrtur yang bagus di kalangan umat-umat belakangan."zs

occ

@ * *:rfr,;i,ir @ l'ir; 36U}!'F5@ -"'#i;

"Darr idilql.dt alcu tmtuarntk ofimgorcmg yalttg

rwnt@al<ai nffgd yorng penth l<mikrnatrr.lv dm otnpnilah
bapalrJu,lcarenasesznguhnyaiaailalahtenna.n*golongan
onrrJg, or (mg y orJg sefit, dart i angfiiah Endkail lfuwl<m al'"u

prd"t mi-"ioita dihme*ittlorr., (yaiat) dihffitwtn dtrr
onakanaklaki-lakidnakbqsulwbanliorcmg4ndrJg

Kami tidak menemukannya dengan redalcsi seperti ini dari referensi'reftrensi
png ada pada kami.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8D781).

ojf$@d)3t'ni,{rty$-gg@;t;Lx-q#

w,

vtt

.Et



SrrahAsy-Syu'rhua'

y ang m*r.ghado1 Nlah dmgan hrci yorrtg bersih."
(Qs. Asy,syutaraa' 126l: 85'89)

Tarrwil liman Allah:,ti#y,j6g@ ra?;L'iiic,#
@**:"fra1,ir@li*;3v'gq5@ltri-"*{i@ut6(
fOi"-iiaA*anlah aku termasuk 6rang-orang yang mempusakai

surga yang penuh kenikmatan, fun anryunilah bapakku, karcna

sesangguhnya ia adolah termosuk golongan otang-otarrS yang

sesat, dan janganlah Engkau hinakan aku pada hari nureka

dibangkitkan, [yaituJ di hari harta dan anak-anak taki-laki tidak

berguna, kecuali orangorang yang menghadap AAah dengan hati

va"s 'ilk 
perkataan rbrahim AS, 4-3i t i{, q {8 'Dan

jaditrotlah aht terWasuk orang-ormg yang mempusakai swga yang

penut kcnibnatan," adalalL wariskanlatr kepadakg 
-watrai 

Tuhar
tempafttempat orang yang binasa dari musuh-muzu]r-Mu yang

mempersekuhrkan-Mu dari surga, dan terrpatkanlah aku di tempat ittt'

Firrran-Nyq 
'fu.*Y 

uDan amptnilah bapakht," maksudnya

adatah, dan maafl<anlah ayatrku dari pobuatannya mempe6ekutukan-

Mu, dan janganlatr Engkau menghuktrm dia atasnya

Firman-Nya"'dpitl#y "Kareno sesungguhnya ia adalah

trr.^rrk golongan orang-orang yang sesat," makzudnya adalah'

sestmggUhnya ia termastrk orang yang sesat dari jalan petunjuk, maka ia

kafir terhadap-Mu.

Kami telah menjelaskan makna permintaan ampun Ibrahim

qntuk ayahnya, dan perbedaan pendapat para ulama tentang hal tersebut

berikut pendapat yang benar menunrt kami pada bagan yang lalu, maka

tidak perlu lagi mengulangnya di sini.



TafstuAdl.:Ilrurtui

Firman-Nya, 'tfr-:6-*jii 'O* ianganlah Engkau hinakan

afu pada hri mereka dibangWtkoa" maksudnya adalalu dan janganlah

I(au menghinakanku dengan menyiksaku pada hari Kau bangkitkan
harnba-hamba-Mu dari kubur mereka ke tempat perkumpulan kiamat

Firman-Nya, . ii{;36$.{'6-"(Yaitu) di hqi lwrta dan anak-

anak laki-laki tidak berguna," makzudnya adalah, janganlah l(au
hinakan aku pada hari tidak bergrrna bagi orang yang kafir kepada-Mu

dan memaksiati-Mu di dunia, harta yang dimilikinf di dunia" s€rta

tidak berguna anak-anak yang dimilikinya

Firman-Nya * *;6fr Ai ii $ uKectali

menghadap Allah dengan hati yang bersih," maksudnya "dalalt 
jangan

Kau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkao, yaittr pada hari tidak

bergrma kecuali hati yang selamat. Selamat hati pada konteks ini adalah

selamatrya hati dari keraguan tentang keesaan Allah dan kebangkitan

serclahmati.

Penjelasan kami sesrni dengan penjelasan prra anfitftoif.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26759. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadakrl ia berkata: Ibnu

Ulayyatr menceritakan kepada karni dari Aun, ia berkata: Aku
berkata kepada Muhammad, "Apa itu t:tlr ljAiT' Ia

menjawab, "Diketahui bahwa Allah ihr benar, bahwa kiamat

itu bexrar, dan Allah akan membangkitkan orang yang berada

di dalam l<tlbur."'ee

26760. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu
Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Su&an

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Mujahid, tentang

firman Allah, **;tirif;f 
iKeci,uoli orung-orang yang

ee lbnu Abu Hatim dalanr tafsimya (812783'), Al Qurthubi dalam tafsirnya
(13/1 l5), dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (10/355).



SurohAsy-Syl'arac'

menglradop Allah dengan lwti yang bersih," ia berkata,

"Maksudnya adalah, tidak ada keragrran di dalamnya."e3o

26761. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri4 tetilang finnan Allah,

* *,':;t A1 :i I "Kectnli orang-orang yang menghadap

AUan dengan hati yang bersih," ia berkata, "l\dak$dnya

adalab di dalanrnyatidak ada keragrran kebenaran."e3l

26762. Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada [omi, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman Allah * *
"Dengan hati yang bersih," ia belJ,r,atq i'Makzudnya adalah

selamat dari kesyirikan."e32

26763. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zud be*,at+
' -;- "Malrsrd firman-Nyq r$.;ft't;$:iiSy 'xro-li oretg'orang

Wrg mengtwdap Allah dengan hati yttg bersih', adalatl

selamat dari kesyirikan. Adapun dosadosa' tak ada seorang

'pun yang selamat darinya."e33

267&. Amru bin AMul Hamid Al Amili menceritakan kepada kami,

ia berkata: Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami

dari Juwaibar, dari Adh-Dhahhalq tentang firman Allab' ();{I

**|$fr$ "Kearalt orang-omng yang menghadap Atlah

Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (8D783) dan Al Mawardi dEJlam A*Nukat wa

At UW@1r77).
Ibid
Abdnrrazzak dalam taftimya Q1462) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani

Al Qur'an (5/tt).
Ibnu Abu Hatim dalam taBirnya (8n7$).

930
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dengan lati yang bersih,,,ia berkata, ..Maksudnya adalatt

(hati) Yang ilfilas."e34

ooo

iK|f:11r+;@i+€\?;,6;r;i@'rflf:;fi ,;ifi
L;96?els&@:,,);n*ff 5.S,$tia@'i';#'

@'.rru+r,r=r@
" D on (di hori iAt) didel<atft<mlah sux ga l<ep adn or ang: or a;rrg
- r*i bettakwq dm difx,llilwtl<m dmgart iel'as N uala
'Jafrml<e4adtordr.g.orongycrngsesdt'Pydl+frnl<frJ

lnpoda muelc'a, 'Di rrrmrat,ahbuhal*berWta yyg dduiu
'knnMselalum,myen$ah(wa)sel,,,,nAw?Dapatlah

rnsela menolongk;*t , atau merclong di/r ryuela senditi?'

lvlatanselcai;rrrb6^'rortii'oli'm)difumskirk;ke
datfirJn{I|al<abqsun,&|sdnctafi tng,or*ttgyarrgsesat,

dmr bala tettmo iblis selrrutrrrtY *'
(Qs. AsY'SYu'araa' 126lz 90'95)

6,is#ffi W#"iWf#;ffi 'Wfr#t
@.j;;J,#Ljj*r@ @* tii hari ituJ didekathantah swga hepdq

ofangorang yaflg iertakwa, dan diperlihatkan dengan ielas Neraha

Jahim kepada orangofang yang sesot Dan dihalakan fupada

mcrelwr"Dimanakahberhala-berhalayangdohuluhamuselalu
nunyembahlnyalselainAttah?Dapatkahmerehamenolonghamu

faftirAth:Ilrrrfut

v34 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (Sl27S3) dari Adh-Dhabhak dengan redalsi:

,*.



SurchAsy-Syl'croc

atau menolong diri mereha sendirt?n Maha m$eka [serubahan-
sembahan ituJ dijwtgkirkan ke dahm nero.ha benotu-sanu orang-

orang yang sesat, dan bala tentara iblis semuanya)

Firman-Nya" '"#.:{:11,;ifi "Dan (di hffi itu) didekatkanlah

surga kepada orang-orang yang bertakwa," maksudnya adalab dan

surga didekatkan kepada orang-orang yang bertak^ra, yaitu orang-orang

yang takut akan siksaan Allah di alfiirat dengan menaati-Nya di dunia

Firrran-Nya, ir+@'# iii-t "o*, diperlilwtkon dengan ielas
Neralra Jahim kepada orang-orang yang sesat," maksudnya adalah, dan

diperlihatkan neraka kepada orang-orang yang sesat dari jalan yang

lur*. .lrij "Dan dihatakan," kepada orang-orang yang sesat itq 'Mana

tuhan-trrf,an" ;fr pi' ,t 'ai#, K 'r*g datwlu kmnu selalu

menyembah(nya) selan Atlah?" dari tandingan-tandingan itu. Flg-S
"Dapatkah mereka menolong kamu," pada hari ini dari Allatt, lalu

mereka menyelamatkan kalian dari adzab-Nya? 'ai;i- 5 "Atau

menolong diri mereka sendiri,'i'lalu mereka menyelamatkannya dari

upu y,iot diperbuat terhadapnyut ii$'i[t*?, "L{aka mereka

(sembalwn-sembalan itu) dijungHrkan ke dalam neraka bersama-sama

orang-orang yong sesat." Mereka dicampakkan ke dalam nerake dan

mereka dijungkirbalikkan di atas wajatr mereka.

Asal l#3 adalah rrf. at* tetapi huruf kaf-nya diulang,
. . a. a'

seperti i"? gt,l*remaknanya jr.
Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat de,rnikian di antaranya yaitu:

26765. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadalcu dari Ibnu Juraij dari Mujatrid, tentang firman Allah,
'tg$ "Maka mereka (sembalwn-sembahan itu)



TafsbNh:Ihabari

dijung6rkan," ia berkata, "Maksudnya adalah, lalu mereka

digulingkan."e35

26766. Ali menceritakan kepadahr, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatt

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, AC{;<1 "Maka merelw (sembahan-sembahan

in) dijungfiirkan ke dalam neraka," ia berkat4 "Maksudnya

adalah, lalu mereka dikumputkan di dalamnyu,'e36

26767. Ygnus menceritakan kepadalor, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Zard br,fl<ata

teNilang firman Allab A'|SK "Maka mereka (scmbahan:

sembalwn itu) diiungkirkan, ke dalam ner,oka,!' ia' berkat+

"Maksudnya adalah, **".F dilemparkan ke dalarruryule37

Jadi, talc,il ayatnya adalah, lalu tandingan-tandingan yang

pernah disembatr selain Allah itu dicampakkan ke dalam 3eraka
bersama orang-orirng Yang sesat.

Diriwayatkan aari Qatidatr, batrwa ia pemah berkata" "lafazh
iigt dalam konteks ini adilah syetan-syetan." Mereka yqng

meriwayatkan demikian di antaranya yaitu:

26768. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabakan

kepada karri dari Qatadah, tentang firman Allah, ?Q-1iS:<1
Litf| "Mapa merepa (sembalwn-sembalwn itu) dijungkirkan

Al Baghawi dalart Ma'olim At-Taruil (4D67) dengan redaksi dan sanad yang

rurou. Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (SD7S5) d.ngeo sanad yang sama dan

redaksi: *l Ub 'li'tnereka dijatuhkan ke dalamnya".

Ibnu Abu Hff n dalam tafsirnya (8D785), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

Wn @ll7S), dan Al Bagbawi dalam Ma'alim At'Taruil (4D67)'

Ibnu Abu H;tim dalam tafsirnya $n785) dan Al Mawardi dalam.{n'Nukat wa

AlUytnQllTS). :' '

936

937

t,
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kc datam nerako bersama-satu orang'orang yang sesaL" ia

berkatq "Lafazhiiirlir makzudnya adalah syetan-syetan''e3t

Jadi, tak\^,il ayatrya menrrnrt perrdapat yang kami sebutkan dari

Qatadah ini yaitu, lalu dicampalkanlah ke dalamnya orang-orang kafir

yang tadinya menyenrbah berhata-berhata dan syetan-syetan selain

Allatt.

Firman-Nya"t;3'4f'fr "Dan bala tentoa iblis

semuorDq," maksudn)/a adalab bersama berhala-berhala serta orang-

orang yang sesat itu. Dicanrpakkan ke dalamnya tetrtam iblis

selunrhnya, dan teNilara iblis adalah setiap orang )ang menjadi

pelrgikutnya, baik dai kalangan anak cucunya mau$ln dari kalmgan

anak-crru mmusia

CCC

,K#ir@#,*$KoY$e
@'*trrvr,

nMerclabedrfruseilmtgnerel<aW't""Sl'*didaturJ

rcrds,'Den:'d Nlah, nrngguh l.ritt dahiu (di hlrJia)

dalrrnrkra.rrrttrrr-yffigtryatarltmenakiurn'enpsanakzrr,
l@u ilengm TulwJ Semestc Nfin"'

(Qs. AsY'SYu'araa' 126lz 96'98)

Talrwit fiman Allah:,#,i 6ol$6 @'uUA-e'it66
'4fi ;t,'&$ { @ '# (ant*" beiluta sedmg mereka

q,t 
Abdurrazzak dalam taftirnya Qt462), Ibnu Abu Hatim dalur tafsimya

$fnIr,AbuJa'faren'NrrnnasdalamMa'aniAlQtr:an(5/89)'danlbnu
]ftniy.Ual-, Al Muhoro Al Waiiz@236'l

@6UeW'i'gG



Tatsir.ArhThialmo";'

bertenghar di dalarn neraka, 'Dert AUah, sungguh kita dahulu [di
dunial dalam kesesatan yang nyata, karena kita mempersamtkan

hamu dengan Tuhan SemestaAlam'.")

Maksudnya adalah, orang-orang yang sesat dan tandingan-

tandingan yang mereka sembah selain Allah serta tentara iblis ittt
be,rtengfuar di dalam neraka.

Firman-Nya, &I$"d6o;iiii "Demi Allah, sungguh Hta

dahulu (di dunia) dalam kesesatan yang nydd," menyimpang dari

kebenaran. &{r"d64"Stttgguh Hta datrulu (di tunia) dalam

lresesatan yang iyata," jelas penyimpangan kita dengan sendirinya bagi

orang yang merenungi dan memikirkannya bahwa itu adalah kesesatan

dan kebatilan.

Firman-Nya,'6$r4$iy "Koena kita mempersamakon

lramu dengan Tulwn Semesta Alatn," maksudnya adalah, orang-orarrg

sesat itu berkata kepada orang-orang yang mereka sembah dari selain

Allah, uDemi Allah, kami sungguh menyimpang dari kebenaraiketika

kami menyamakan kalian dengan Tuhan sekalian alam, lalu kami

menyembatr kalian dari selain-Nya"

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talcwil.

Mereka yang berpendapat de'mikian di antaranya yaitu:

26769. Yunus kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb

kepada kami, ia berkata: Ibnu Zdd betl<ata

tentang firman Allah, ia$i!,2$ffi\ "Karena Hta

mempersamakon kamu dengan Tuhnt Semesta Alam-" la
berkata "Makstrdnya adalah kepada ttrhan-tuhan itu.rre3e

ooo

e3e Karni tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi-

referensi yang ada pada kami.
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is@. ; e;*;g'#o, 6 6 @ i''*55 WUS
@ar:s'q3fir:56!;

n 
D arr tiadal.ah y fiW nwry esatlwt l<f,trJi kec,,lrrrli or ffirg' or arrg

yarJgbqdosa- Mal<f,\@nJi fidak nwnfr.tttyai pefli}rri 
"yafrot

seor(mg pm, dmt fidak pula nrrrnpwryat te"rnffr yffirg aLrab,

maka sekiranyokita dapatl<etrtah selcalilogi (ln dilNtia)

nisccyalrarfi meniadiorcrrg,ofi mgyang&rl.lr:mort.'
(Qs. Asy-Syu'araa' 126lz 99.102!.

TalrwillimanAttah:{;@'qr*.r66@St*5$yTiAv:
@ argt 'vt9':Sgi\ iE@ e *.y @an tiadatah varrs
menyesathan harni kecuali orangirang yang berdoso. Maka kami

fidah numpunyai pemberi syafaot seorang pun, dan tidak pula

nempunyai tenun yarrg alrab, ,ruha sehitanya kita dapat kerrrboli

sehali bgi the dwial niscaya hami meniadi otarrg4rang yang

beriman)

lvlakzud tafazh ci*Aradalah iblis dan anak Adam yang pertama

kali melalorkan pembunrhan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berikut ini:

26770. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Jumij, daxi IlcimalL tentang firman Allah,

itlir$JyT'tAV; "Dan tiatulah yang menvesatkan kani

kecuali orang-orang, yang berdosa," ia berkata, "Maksudnya

adalah iblis dan anak Adarn yang membunuh."m

s Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (4D68) dari Ilsimah dan Abu Al Aliyah.



TlhirAd,l.:fhabart

Firman-Nya, '4*9 u 6 6 "Mala kami tidak mempurryai

pemberi syafaat seorangpu4 " malsudnya adalah, kita tidak punya

pemberi syafaat dari kalangan kerabat jauh yang memintakan syafaat

untuk kita di sisi Allah agu Allah memaafl<an kita serta

menyelamatican kita dari siksa-Nya. i 9-* {j "Don tidak pla
mempwtyai teman yang abab," dari kalangan kerabat dekat.

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud

dengan '$dax, €/*di sini.

Sebagian berpendapat bahwa latazh'4 maksudnya adalatl

para malaika! sedangkan maksud latazln i9* adalah sanak farnili.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26771. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakn dari Ibnu Juraij, tentang ayat,'W+i.y;6i(5 "Maka

kami tidak mempunyai pemberi syafoat seorang ptn'" ia
berkata, "Maksudnya adalab dari kalangan malaikat.'

ift-yg "Dan tidak ptla mempttnyai teman ycing abab'" la
berkatq "Dari kalangan manusia."

Mujatrid berkata" "Maksud lafazh d-*. adatah orang yang

iba."94l

26772. Takariabin Yahya bin Abu Zatdahmenceritakan kepadaku, ia

berkata: Ishak bin Sa'id Al Bashri Al Masma'i menceritakan

kepada kami dari saudaranya (Yahya bin Sa'id Al Masma'i),

ia berkata: Qatadatr jika membacaaya\ fj@'4 u.66
fr 9* "Maka .kami tidak memlrunyai pemberi syafa'at

s1orang pun, Dan tidak pla mernpunyai teman yang alcab,"

niaka ia berkata, "Demi Allah, mereka tahu batrwa .!,.1i

e'rr Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (8/2786), Al Mawardi dalam An'Nukat.wa Al
UWn (41178), dan Ibnu Athiyah dalan Al Muharrw Al Waiiz (4t236).
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(teman) jika shalih akan bermanfaat; dtr, fi (yang alaab) jika

shalih akan memberi syafaat."e

Firman-Nya, 'o,a::dfr'U$k'|S6i\ fi "Maka sekiranya kita

dapat lrembali sekali last 0@ &tnia) niscaya kami meniadi orang-orang

yang beriman " Maksudnya adalah, seandainya kita bisa kembali sekali

lagi ke duniq lalu kita beriman kepada Allah, maka dengan beriman

kepada-Nya kita menjadi termasuk orang-orang mukmin.

,;f 'iL J(1J'""1i@

@@@

'"r# €Ki
@41

"sesungguhnyapadayorrrgdanl'dlkimJirl.,lbenot'berulr
terdayat tmrdt tanda (l<elata.sam Nldh), tato1i l<ebany akmt

mei*f, ddakbqimarr.DansesanguhrryaTulwrttruben*t'
benarDialnhYarrgMahaPerl<asaladilvlalwPmyayang."

(Qs' A"V'Sn"ataa'' 126l: 103' 104)

Takrrril firman Allah: 43"'|@'";i €KI tfft't$,ly Ol,t

@ #;i -lflJ$esunggunnya pada yong demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda [kehuasaan Allahl, tetapi hebanyakan nureka

fidak, berbnan. Don sesungguhnya Tuhanmu benat-benar Dialflh

Yang Maha Perkosa lagi Maha Penyayang)

Maksudnya adalalL sesungguhnya dalam hujjah-huiiatr yang

dikemukakan Ibrahim kepada kaumnya dari hujiatr-hujjatr. yang telah

Kami sebutkan, terdapat bukti yang jelas bagi orang yang mau

mengambi| i'tibar, bahwa Sunnatullah pada makhluk-makhluk-Nya

i,(62;5,* ei,t

e42 lbnu Katir dalam tafsirnya (10/356)'
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yang mengiluti jalan kaum Ibrahim, yaitu menyembah berhala-berhala

dan tuhan-tuhan, dan meneladani mereka dalam hal tersebut, adalatt

Srmnalr-Nya pada mereka di negeri akhirat, yaitu penjungkirbalit&an

mereka dan apa-apa yang mer€ka sembah selain Allah bersama t€,!ilara

iblis ke dalam neraka ,jljKl$((ie "Tetapi kcbmyakm mereka tidoh"

dalarr ilmu-Nya yang azali 'uvfi "Brri^*," darl Tuhaomu qai
Muhammaf sungguh sangat pendendam t€rhadap orang yang

menyerrbah selain-Nya kemgdian tidak bertobat hingga.mati, namun

Maha Penyayang kepada siapa yang bertobat di autra mereka dengan

tidak menyiksanya atas dosadosa yang pqnah dilakukannya sebelum

bertobat.

CCC

#;r@ {i:i11'6ifipJ61@
@a3;,

ol(mtrtNilh tclah menihstatmr oa;ofo$.I. Kefrk1 A*"
mqela(Nrrh)Wfral<e4dontneka,'lvlengatr6l<m1y4tiilak

bqtakwa? Sesnngguhny a aku oilalah vaorarrrg rusti
leepwyam (yor,rg dnats) ltePdarlrni.'

(Qs. AsY'SYtr'araa' 12612 105'107)

rarrwit nmm Allah: $18ifi{J61@ '*!l&'P tS
@Ul;;'F ;tO 'i,is (rouiN* it * ,*narrsto*on patq rasul

Kerika saudara mereha lNuhl be*ata kqada mereha, oMengry

hamu tidah bertahwa? Sesungguhnya ahu adalah seorotg rosul

hepercayaan lyaryS diatusJ hepadamu')

'q#t&'ri-t{



Srrr<ih Asr,Syn'craa '

Allah SWT berfirman: diilK "Kantm Nuh telah

mendustalran para rasul," Allah yarr[Oi" utus kepada merek4 '?JG

i;i$Ui$ rKetika saudara mereka (Nuh) berkata kcpada mereka,

'Mengapa lamu tidak bertalcwd'?" I-altJ kalian mewaspadai huluman-
Nya atas kekafiran kalian terhadap-Nya dan pendustaan kalian akan

rasul-rasul-Nya. Sesunggutrnya aku bagi kalian adalah utusan dari Allah

i-J "R^ul kepercayaan (yang diutus),' atas watrytr-Nya kepadaku,

dengan membawa risalah-Nya kepada kalian.

@@@

5p tF $ yej ;';7 
" 

*'&M11i @ pfi ';fi ti*'

ej+t';ifrW6 @ ajiif
' "Mdl<a Wtnkumld, k"pdn ?J;l& dnt tadlah l,cpadalcu.

Dan al<u selcali.l<ali ddak rninta upahkepadonlu atas ajakmr.

d at<a; iaq uP ahl<u fidak lain }urnuy atah- dmi T uhm S emesta

' ,' ' Almm.' Tvfdui.belrtnkwalohl<epado Nlah dfrn taillah
lrcpadalu." (Qs. Asy,$y1'araa' 126lz LO8. 1 10)

Takrrit lirman Allah: l,tt A b, r*'331Aaq @ p*VA'6;A
@ pj--&';1{\}i6 @ a#i( 6 ii" Jl,A} @ti*i-t",tokwatah
kepada Allah dan taatlah kepadaku Dan aku sekali-hali tidak minta
upah,kcpadamu alas ajahan-ajakan itu; upahku fidah lain hanyalah

dari Tuhan Semcsta Alaru Maka bertolcwalah kepada Allah dan

taatlah kepadaku)

Maksudnya adalatr, takutlah kalian akan siksaan Allah -haikaum- atas kekafiran kalian terhadap-Nya, dan taatilatr aku terkait
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nasihatku kepa4a kalian dan perintatrlnr kepada kalian agar bertakwa

kepada-Nya.

tb, r$ '{M6 "D* aht sekali-kali tidak minta upah

kepadarnu," atas nasihatlar kepada kalian serta perintahku kepada

kalian agar takut terhadap hukurran Allah dengan menaati-Nya terleit
perintatr dan larangan-Nya. Alu tidak meminta upa dan balasan dari

kalian. iy;iil5,ti6Sfitlrf "(Jpahht tidak lain honyalah dmi Ttfian

Semesta Alant,'bukan dari kalian dan bukan dari selunrh makhluk

Allah. Oleh karena itu, takutlah kalian akan siksaan Allah lantaran

kekafiran kalian terhadapNya, ddl takutlah kalian dengan kedatangan

murka-Nya lantaran pendustaan kalian kepada rasul-rasul-Nya. gil\,
"Dan taatlah kcrydafu," tetrkait nasihafku kepada kalian dan

perintahku agar kalian memumikan ibadah hanya kepada pencipta

kalian.

ooo

6;L;'t'q*636 'oyt,\i;i:35 in{5Y}6

@6jir f3t{i$t#L*5r@
" Merrel<a bertda,' Apal<ah l<rarJi at<f,x. fu i:nffi l<epailmw,

pddalwl yarrg mmgitrrurtikf,n:ru ialah orcrrg,onmg yanglfuia?'
Nilh mrrrtjawab,'Bagaimana alu rnmgetalwi apa yang tclah

msela Wdlwr? Puhiangan ($Ml peAmni nselru
fiilak lain lluarryy alah leqada Tuholicu, l<dail kffiw
rwryadmi'." (Qs. Asy,Sdaraa' 126l:. 111,113)

ralrwir fiman Allah: *(ri6@ 6I'':$ ;i,35 6i Uil$6
l,;;ii f ,$ &$iv;f @ <,;r-1- gkq (Mereka berhtta,

uApakah kami ahan bertman frepadana, padahal yang nungikuti



SurahAsy,Syr'crac

kamu ialah orang-orang yang hina?" Nuh nunimtab, "Bagairuna
aku mengetahui apa yang telah mereka keriahan? Perhitwrgan [amal
perbuatanJ mcreha tifuh tain hanyatah kepada Tuhanhu, halau kamu

nunyadarl')

Makzudnya adalah, kaum Nuh menjawab perkataannya kepada

mereka @ p;-$AtFG q}el SA,PCy"sesunsguhnva oht adatah

seorang rasul kepercayaan (yang diuttts) kcpadamu, maka bertakwalah

lrcpafu Altah dan taatlah ftcpadatru" (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 107'

108). Apakah kami harus beriman kepadamu, hai Nuh, dan mengakui

kebenaranmu terkait apa yang kau dakwatrkan kepada kami, sementara

yang mengikutimu dari kami hanyalah orang-oftrlg rendahan, bukan

orang-orang yang memitiki kemuliaan dan kehormatan?

Firman-Nya, 5;l; $( q * tt "Bagaimana aht

mengetahui apa yang telah merefta kcrialun? " Makzudnya adalatl, Nuh

berkata kepada kaumnya, ecr{h tidak tahu perbuatan para pengikutku.

Bagikqdaxi mereka hanya zhahir keadaan mereka' bukan batinnya. Aku

pun tidak dibebani harus mengetatrui batin mereka, dan hanya dibebani

mengetatrui yang ztratrir. Jadi, siapa yang mernperlihatkan kebaikan,

alar anggap bailc, dan siapa yang memperlihatkan kejahatan, alu anggap

jahat.

Finnan-Nya, i;)ii iU & I iiV iy "Perhinngan (amat

perbuatan) mereka tidak lain hanyalah kcpada Tuhanfu." Maksudnya

adahb perhitungan batin mereka yang tersembunyi dariku tidak lain

kecuati kepada Allah, seandainya kalian sadar, sebab Dialah yang

mengetahui keadaan batin dan drahir mereka.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talo'il.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitr'r:

26773. A1 Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
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keeadalq dari- Ibnu Juraii, tentang firman Allab' i.V :tl
i;;:nii,t$1 " Perhitungan (anal perbuaton) mdeka fidok

latn hoiyalah kcpada Tulronht," ia berkata' "Dia lvlaha

Mengetahui apa yang terdapat di dalam jiwa metreka"s3

W3i<fi4@'q"fi,u6$t5
<",j:fir'"r:636

u-;;i4!r6@

ooo

nDan alcu selorli.l<ali fidak al@ rrr,engwit ofifrig.ot(mg ycrrg

bqinran. AI(4 (hti) dnaklain melahil@rt penw pedngdnt
yorrg marielaslwr." Mqello. bed&ta, "sunguh ii/ro. l<ffint

ttd"k fudwfii hd Nilh, ni,*aya funff'bttff kffiw al<nl

temornrk ofifrrg'ofitng ymrg iliraian "

rakwil fi an Atlah: -@'ui 3i'Ifff ;f@.v-Ji'( )1.(,,161[l

@ <;;s r::6?r us. ;r; 1' 
";) 

U6 tp* ahu setuti-hoti tidah ah^"

mengusir orurrg4rung yang berintn Ahu futiJ fidah lain melahfun

pembert peringatan yang runielashan Mereka bethata, "sungguh
jika hamu ilah berhenfi hai Nuh, niscaya benarbenar hamu afun

Maksudnya adatalL aku (Nuh) tidak al(an mengusir olang{rang

yang beriman kepada Allah dan mengilnrtiku agar membe,lrarkan apa

yang kubawa dari sisi Allatt.

e43 Kami tidak menernulonnya dengan redalsi atanu sanad sepetn ini dari refere'nsi-

referensi yang ada Pada lcami.
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Firman-Nya" 'Ui 3i 'it ffi 4 "Aht (ini) tidak lain melainkan

pemberi peringatan yang rnenjelaslan," maksudnya adalah, aktr hanya

seorang pemberi peringatan kepada kalian dari sisi Tuhan kalian. Aku
mengingatkan kalian akan siksa dan balasan-Nyakepada kalian atas

kekafiran kalian terhadap-Nya

Firman-Ny4 '# "Yang menjelaska4" maksudnya adalah,

seorang pemberi peringatan yang menjelaskan peringatannya kepada

kalian.dan tidak menyembunyikan nasihatrya dari kalian.

Firman-Nya, G1';iKC;,ii4$6 "Mereka

berkata, 'Sungguh jika kamu tidak berhenti lrai Nuh" niscaya benar-

benm kamu akon termas* orang-orang yang dirajam," maksudnya

adalah, kauur Nuh berkata kepada Nuh, *Jika kau tidak berhenti --ttai
Nuh- dari ucapanrnu, aakutahmu, dan caciannru terhadap tuhan-tuhart

kami, pasti kau termastrk orang yang dicaci-maki, yaitu kami mencaci

makimu."

ooo
a t 2. au .1/ ,./.t Orro.. * ot^o.f

;1,, ,3,t-i) t# t-,1 
fr{Ful"r.i|. eO

'i gA? 
@F r;ftf +;riiii c )11 $'^Qfl@ a.rrif

@ oot-tii

"I-\hrhberl,atar'YaTuhmtlcu,sewngulmyaliyrruni<utglah
nmihstalcmalcu;malcaituad,al<mrlahs.zrlrlzl<eputusmt
mtaralu dmt arfiara mrr:el<a, dart selanwtlcanlah aku dilrr

ot(mg.ofi mgyarJgtntl<minbesqtalu'.Mdkah<anJi
selamatl<mt Nuh ilmr orang-arfiig yongbesetarya di ilalart

lapol yffi.g palt'rulh mtatf,it. Kerrudim seildah itu l<crni
tzrrrgelanrtcart or (mg. ot ar.g y arJg tingal."

(Qs. Asy,Syu'araa' 126lz lL7 -1201
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Talrwit fiman Altah: ft A;;,$jr-tlu @ 6.K,;; iy,-,Ji(i
'*6j1?@ yiiii+riii(o ixdrl(*\@ar;ii e G6#
@ +-6(Av"f berlcata, uYa Tuhanku, sesungguhnya kaurtu tuhh
nundustahan aku; ttulru itu adahanbh saotu lceputusan antaraku
dan antara merelca, dat selanatkanbh alca dan orang-orang yang

mukmin besertahu" Maka Kami selanatkan Nuh dan orangarang
yang besertanya di dalam kapal yqrrg penuh muotan Kemudiott

sesudah itu Kami tenggelamtean orangorung yang tk1yal)

Maksudnya adalah, Nuh berkata ;;.K;j' I'yl; "Ya Tuhanht,

sesungguhnya kaumht telah mendustakan aht," terkait kebenaran yang

alar bawa kepada mereka dari sisi-Mg dan mereka menolak nasihatku

kepadamereka

Firman-Nya, *i &;; ,* '8 "Mako itu adakmlah suant

kepttwan antmaht dan wttwa mereka," maksudnya adalalL maka

putuskanlatr antara aku dengan mereka dengan satu keputusan dari sisi-

Mrr yang Kau binasakan kebatilan dan l(au ganjalorang-

orang yang lofir kepada-Mu, mengingkari keesaan-Mu, dan

mendustakan rasul-rasul-Mu. Sebagaimana riwdyat-riwayat berilnrt ini :

26774. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMtrrazzak
mengabarkan kepada karri, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadalr, tentang firman Allah, W ,*&
G "Moka itu adakanlah suatu kcpuusan intaraht-clan
anttra mereka," ia berkata, "Maka tenfukanlatr safu kepufusan

antara aku dengan metreka"H

26775. Yunus menceritakan kepadaku" ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid b*ata'
tentang firman Allah, UW,*'$ "Maka itu adakanldh

suatu kepufisan antoaht dan antara mereko," Ia berkata, "Ia

s Abdunazzak dalam tafsirnya Ql4A), Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya
(8n790), dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun 6n80).

f,661
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(Nuh) b€rkatq 'Berilah keputusan antara aku dengan

mer€)ka'."%5

Firman-Nya, ,# "Don selamatpanlah oht," maksudnya

adalah, ia (Nutr) berkata, "selamatkanlatt aku dari adzab yang I(au

datangkan sebagai kepufirsan antara aktr dengan mereka"

Firman-Ny q 'qi;S q i; i3 " Dan orangorang yang rutbnin

besertaht," maksudnya adalah, ia (Nuh) berkata "Orang-orang yang

bersamaku dari kalangan. orang yang berimao kepada-Mu dan

membe,narkanku."

Firman-Ny a, e;-:3i +,rHi .i )i3 dt '.*t "Maka Kottti

selamatkan Nuh dan orang-orong yang besertanya di dalan kapal yang

penuh mttatan," maksudnya adalah, lalu Kami selamatkan Nuh beserta

orang-orang mulmin yang bersamanya ketil6a Kami jatiltl€n keputusan

antara mer,eka dengan kaum merekq dan Ifumi turrmkan siksaan l(3mi

tertradap kaum yang kafir itu.

- sirman-Nya, i;i$i +IXf i. "Di dalam kowl yang peruh

muatan" maksudnya adalah di dalam k"pul yang bemnp6an penutr.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli talx'il,

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26776. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrrya dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

gj.ili +IXf O "Di dalam tapol yang penuh muatan," ia

berkata, "Vtut toanya adalatr yang be[nuatan berat''s6

26777. Muhammad bin Sinnan AlQazzazmenceritakan kepada kami,

ia berkata: Al Husain bin Al Hasan Al Asyqar menceritakan

9r5 Ibnu Abu Hatim dalanr tafsimya $n790).e6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(82791).

-

!om
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kepada kami, ia berkata: Abu Ikdinah me,nceritakan kepada

kami dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkat4 "Firman-Nya gj;3i 'Yang Wftuh muatan,'

maksudnya adalah yang bermuatan berat.'%7

26778. Mutrammad bin Amnr menceritakan kepadakrl ia berkara:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l€mi, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, {ari Mujahid, tentang firman Allab g}.,:"li +iIi
"KaWl yong penuh muatan," ia berkata, "Makzudnya adalah

yang sangat pentrh isinya."9a8

26779. At Qasim menceritakan kepada l<arrli, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu furaij, dari Mujahid, ia berkata" "Firman-

Nya 9-fi1if 'Yang penuh muotan', maksudnya adalih yang

sangat penuh muatannYa. "r9

26780. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada l€mi, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada l<ami dari Qatadalr" tentang firman Allah 9;;Siriiili
"I(apal yang penuh muotan," ia berkata, 'Maksudnya adalatt

yang berisi muatan.'eso

Ibid
Mujatrid dalam tafsirnya @al. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(ED7v2).
As-suynthi dalam Ad-Durr Al Mantsttr (6/31 l), ia menukilnya dari Al Firyabi,
Ibnu Abu Syaibah, Abd bin Humaid, Ibnu Al Mundzir, dan lbnu Abu Hatim.
Abdunazzak dala6 tafsirnya Q1463) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(827et).
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Firman-Nya, qdf91 

"{, 
6i\ ? "Kemudian sesudah itu ltumi

tenggelamlran orang-orong yang tinggal," dari kaumnya yang

mendustakannya dan menolak nasihatnya

SurchAsy-Syl'crrca

ooo

),Fi g 4,Ly@';; iK i aadrY';-5,1f' oLL

@i#i
"sesnngguhny a pada yolng dsrrikfuJ ihtbenm'fuw

terdapat tmdn (l<elansaan Nlah), tatripillulbmuyal<an nsela
tidakbqirnart.DonsesangulmyaTuhmurwrDif,lahYarrg

I{alwPer:l<asalngiMahnPenryoyturg."
(Qs. AsY'Syrr'araa' 126lz lZl'LZZ)

-,.ralrwir fiman Allah: 3jr@ 
"yj i:j,KiaU6ZS,iY OiL

#)t t-Fi ?t iiJ $esungguhnva poda vans de'rtkia" itu
benar-benar terdapal tanda [kehuasaan AllahJ, tetaPi hebanyakan

mcreka tidak beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah Yang

Maha Perkasa lagi Maha Penyayang)

Maksudnya adalah, sesungguhnyapada apa yang KaffIi perbuat

-hai Mutrammad- terhadap Nuh dan orang-orang mukmin yang

bersarnanya di dalam kapal yang bermuatan penuh itu ketika Kami

tunmkan siksaan Kami kepada kaumnya yang telatr mendustakannya,

terdapat satu bukti bagimu dan bagi kaummu yang mempercayaimu dan

yang mendustakanmu, batrwa SuffIah Kami adalatr menyelamatlon

. rasul-rasul Kami dan para pengikut mereka jika turun pembalasan Kami

terhadap orang-orang yang mendustakan mereka dari kalangan kaum



Tl$*AtJr.:Ilrurbori

mereka, serta membinasakan oralg-orang yang mendustakan Allah.

Demikian pula Srmnatr-Ku kepadamu dan kaummu.

Firman-Ny q 'u-yi f{ia(>6" "Tetapi kcbanyakan mereka

tidak beriman " maksudnya adalah, namun kebanyakan kaummu tidak

mempercayaimu, karena telatr terdahutu dalam ketetapan Allah battwa

mereka tidak akan beriman.

Firman-Nyaifi "Dialah Yang Malw Perkasa," dalam

pembalasan-Nya terhadap orang yang kafir kepada-Nya dan menentang

perintah-Nya Nanilm +1 "Maha Penyayang" terhadap orang yang

bertobat di antara merek4 dengan tidak me'lryiksanya sesudah

bertobatrya.

ooa

3d :ls oy@'tfi{f !}'ifip 116 ;1@*g$t ig :ig
$; yaj 47 b* {31-fr\13@ p*6'ifr W@ ar1

@eifi( s?'&
"Kanmt /Sd telah nen/g1la;talgrJ pdrd tds:1tl. Ketila saudara

nq el<n tlud brt<ata lnpoaq ma elq' Mangapa l<ffiw ddak

betakwa? Sesffiggptryo alcu adalah seorcmg tastil

l<epucayaan(yansdiutus)l<epadmrw,rnal<abettnkwalah
Wera" etlah dfrrr taattahl<epadalcu. Don sel<ali.l<ali al6u

fidak minta up1hl<cpadmrru atas aial<m itu; upal{cu ddak

ldin h$Yyorlah dari Tulwn Sem€stc Alf,in"'
(Qs. AsY;Syu'araa' 126lz 123'1271

r7l31
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Talrwitfi nnanAllah:lfr *tt;'3rp jr;l@'ut;iiiCeK
*ti ytV b* gri @ ett 

^ 
tj:ie@ tl fd :fs,jr@

@ 4i- ,i,t ib 
'(raum 

Ad telah mendustahan pua rasul Ketika
saudara ntereka Hud berkata kepada mcreha, "Mengapa hamu fidak
bertalewa? Sesungguhnya ahu adalah seorang rusul kepercayaan

[yang diutnsJ kepadamu, naka bertalwalah kepadaAllah dan taatlah
kepadaku Dan sekali-kali ahu tidak trtnn upah kepadamu atas

ajakan itu; upahkutidak lak hanyalah dari Tuhan SencstaAlorrl)

ie 6{ "Kantm Ad telah rnendustalan," rasul-rasul Allah
(yang diutus) kepada mereka. 'tiil1 !;'i6 Virf.3y " Ketitra saudara

mereka Hud berkata kepada mereka, 'Mengapa kamu tidak
bertalcwa'?" al<an siksaan Allah atas kekafiran katian kepada-Nya. at
3A:SS "sesungguhnya aht adalah seorang rasul,' dari Tuhanku,

menyuruh kalian menaati-Nya dan memperingatkan kalian akan

hu*uman:Nya atas kekafiran kalian. !J "Keperccyaan," utas watryu

dan risalah-Nya. '11W "Maka bertakwalah kcpada Attah" dengan

menaatisegala perintatr-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya gillt
"Dan taatlah kcrydafu," terkait perintatrktr kepada kalian, yaitu

bertakwa kepada Allah dan mewaspadai siksa-Nya. Aku tidak meminta
upah dan balasan dari kalian atas perintatrku kepada kalian agar

bertakwa kepada Allah. Upah dan ganjaran atas nasihatku kepada

kalian hanyalah dari Tuhan Semesta Alarn.

eee

'; iri#;@ agt t( e :gr'rj{J
*-(;ffi,,.ifi.6f@

"Apal<ahl<ffiw nrrlndiril<orr pada tiap-tiap tdnah tin$
bangmwrJ urrtukba rnwin main, dsrJl@trru menhnt

bmtang.bmtengilenganmal<fldsupoyal,&rwkalrrrl(di
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dwia)? Dan d}abilal<onJu meffyil<sq mahl@w mrrlutilsd
sebagai or(mg. orgng lreiarn dorr fur,ldis."

(Qs. Asy,Sytr'araa' 1267: 128, 130)

Takwit firyl"-_flahi_ i't*; @-S*'4r1. et |#.,ii.S
@'*2(; fr, ;i$ 6E @ 'a;X,'p'e rrt"*"n hamu
mendhihan pada tfutfiit p tanah tinsgt bwtganan untuk bemuin-
main, dan kanu membuat bentengpbenteng dengan ,nthsad supaya

hanu kekal [di duniaJ? Dan apabila hanu nenyihsa, maha kamu
menyiksa sebagai orang-orang hejam dan bengis)

Atlah SWT menceritakan dalam firman-Nya tentang perkataan

Hud kepada kaumnya, e ,f-r'"iS "Apakah kamu mendirikon Wda
tiaptiop tanah tinggt bangunon. "

gfJr udA"h setiap tempat yang tinggl dari tanah, atau jalan, atau

'6iu;r 
Cri,tbr,t

" Btrung-btrtmg naik t*bong kc tempt yorg tinggr.

Ttt'tm embwt mengaltr pada malamnya di bulu-bulwtry'o,r

qrl !n 4'*st q):t6,s triq:t

Ini merupakan satu bait qasidah panjang. Redalsi bait dalam I d-Diwan yutn
Tir-*.t 49 "u goti 91,;t:S*stbtY

"Sayapsayap burung satu sana lain b*langsung di atas tanah yang tinggi.
Tuntn embtm pada malamnyayangmengalir di antoa bul*bulurya mangalir.

Lfiat Ad-Diwan (ha1.247). Makna latazh'01{} adalah sanr sama lain, dan

I!},jl, adalatr wama hijau pada bulu sayap bunurg.LihatAt Muttoru Al Wajiz

(4D38).

t-.2... . - ,oli.olit*l €9 G,ny
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'Bencana kemiskinan telah dapat htlewati

tretika tersembunyi di tempat tingginya suatu tekad."e52

Terdapat dua cara baca lafazh g, d* gii, dengan htruf ra
berbaris lcasr ah dan fathah.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli tatcr il.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26781. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
' '|i:: menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah, 6Fi, '{t:. e ;f, '"i5 "Apakah kamu

mipndirikan pada tiap-tiap -tsr;h finggr bangtnan untuk

bermain-main," ia berkata "Makzudnya adalah di setiap

tempat yang tinggr."e53

26782. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

-.*menceritakan kepada kami, Al Harits kepadakrl

ia tiertcata: Al Hasan menceritakan kepada lomi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, e,h"Pada tiap'

ttap tanoh tinggr," ia berkata, "Maksudnyu ilAut lembah."e5a

26783. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakn, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya" dari Ibnu Abbas, tentang fimran Allah,

' '23-t1. €) ,g'"'t*l "Apakah kamu mendirikan pada tiap-tiap

LitutAl Muhors Al Waiiz (4D38). 
"

Ibnu Abu Hatim dalan tafsirnya (sD793) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-

Taruil@D70).
Abu Jalfar An-Nuhhas dfJtam Ma'ani Al Qur'an (5192) dan Mujahid dalam

tafsirnya (hal. 512).

952
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26786.

T$sirArt:flwfui

tqruh tinggr bangurwn," ia berkat4 "Maksudnya adalah di

setiap jalan.'Pss

Strlaiman bin lJbaidi[ah Al Ghailani menceritakan kepadakq

ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, ia
berkata: Muslim bin Khalid menceritakan kepada kami, ia
berkata: Ibnu Abu Najih menceritakan kepada l€mi dari

Mujahi4 te,ntang firman Allab g ,k ij$\ "lptot kanu

mendirikon pdo tirytiop tmah" ia be,rtatq "Makna lafaztr

6irlr uaarn bukit kecil.'e56

Yrmus menceritakan kepada$ ia berkata: Yahya bin Ilassan

mengabarkan kepada kami dari Muslim bin Khali{ dari Ibnu

Abu Najih, dari Mujahi{ dengan rivayat yang sama

Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaftu dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ilaimah berkat4j'Iafaz.h

* $r*ut* yuadalah lembah dan ngarai."

Ia (tbnu Juraij) berkata: Mujatrid berkatq 'Makna e $,"
adalah di antaradua gunung."P57

26787. ...ia berkata: Hajiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij,

dari Mujatrid, tentang firnan Allah, e ,fr iifi "Apakah

kamu mendirikm Wdq tirytiap tonoh" ia berkat4

'Maksudnya aaAan tempat yang tingg dan t u rh yang

tinggi.'rsr

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya On7%) dan Al Mawardi dalamAn-Nukawa
Al Ilytn(4D70).
Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al tinn(4/l 80).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (812793) dan Al Mawardi dalam AwNulut wa
Al Uyun (4/180).
AI Mawardi dalam A*M*at wa At Uym (4/lSO) dengan unglcapan denada dari
Mujatrid, dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya (9D794) dengan rcdaksi yang
saura dari Atha.

955
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26785. Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata: Abdunazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadatr, teirtang firman Allah, e ,9, ia

berkata, "Maknanya adalah, di setiap jal*.,e5e

26789. Dic€ritakan kepadaku dad Al Husai& ia berkata: Alu
mendengar Abu Mu'adz berkata: Utaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahttak berkata

: tentang firman Allah, H ,h ia berkatq "Maknanya adalah,

di setiap jalarl"ffi

Makna firrran-Nya, !i( aaabh, bangunan dan tanda. Kami

telah menjelaskannya di beberapa tempat dari kitab kami ini, batrwa

mal<rn ifii aaaran iirlr aa" ti,uir "bukti dan tanda", berikut dalildalil
penduhmgnya, maka tidak perlu diulang lagt.

Penjelasan kami sesuai demgan penjelasan para atrli talo,il
dengan berbagai perbedaan redalsi mereka Mereka yang berpendapat

demikien diantaranya yaitu:

26790. Muhammad bin Sa'ad menoeritakan kepadaktr, ia berkata:

Ayahktr menceritakan kepadaku" ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrl ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadale dari ayahnya, dari l.bnu Abbas, tentang fimran Atlah,

''4t:. e) 
',fi. "Podo tiaptiap tanah tinggt banguttan," ia

berkad':Lafazh irli maknanva adalah 1ro6^:re6 
I

26791, Mulrammad bin Amru menceritakan kepadalor, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Isa

Abdunazzak dalam tafsimya Q1463) dan Ibnu Abu Hatim dalant tafsirnya

$nilB',).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D7g3) dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dddrn Ma' qtl Al 9w' oi (5 192).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (t1279$ dan Al Mawardi dalam An'Nukat wa

Al lJyun (4/l8l).
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menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujahid, tentang ayat, 'i)tL e ,k "Pado tiaytiap
tanah tinsgt bangunan," ia berkad*Mal<rn lafadr. 'd-('

adalah banguran."962

26792. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: At Husain
' menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang ayag 't)( ia

berkatq "Maknanya adalah bangunan."e63

26793. Ali bin Sahl menceritakan kepadaktr, ia berkata: Hajjaj

menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4

tentang firman-Nya 'l( g "$.r "fodo tiaytiap tanah tingi
bangunan," ia berkata "Maknanya adalab bangunan

pemandian."m

Firman-Nya,'t:f,fr "(Jnnk bermain-mcin," maknanya o.iAun

bermain-main

Penjelasan kasri sesuai dengan penjelasan para ahli tal$/il.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaihr:

26794. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku" ia berkata:

Ayahku me,lrceritakan kepadaha ia berkata: Pamanlat

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrlu menceritakan

kepadaku dari ayalurya" dari Ibnu Abbas, telrtang aya! lr#

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Al Mawardi dalan An-Nukat wa Al
UW, gltst)
Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(9D7e4).
ibnu Abu Hatim. dplaq afsirnya(tZ794)dengan redaksi yang sama, hanya saja

ia berkata" 76LrJt i4'ril 'hrmah-rumah bunurg merpati". Abu Ja'far An-Nuhhas

dalan Ma"ani Al Qtr'u (51y2) dfi Al Baghawi dalam Ma'alim At'Toail
(4D70).
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"Untuk bermain-main," ia berkata "Maknanya adalatl,

bermain-main.'965

26795. Dicefitakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: IJbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Alu mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, ItFi' "(Jntuk bermain-main," ia

berkata, "Maknanya adalatr bermain-mu1o.r:966

Firman-Nya, e6'at1#i "Dan kamu membuat benteng-

benteng." Para ahli tal$ril berbeda pendapat tentang makna lafazh
;lt2t.

r>.

Sebagian berpendapat batrwa malaranya adatah istana-istana

yang dibangun. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26796. Mutrammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

a- ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang aya\ '86'o;J;13; "Dan kamu

membuat benteng-benteng," ia berkata" "Maknanya adalah,

istana-istana yang didirikan dan bangunan-bangunan

' prasasti.'fr7

26797. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, {ari Mujahid, tentang firman-Nya"

e6' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D794).* Ibid%' Mu5ahid dalam tafsiniya (hal. 512)'dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(eD?e4).
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'L6 "Benteng-benteng," ia berkata, "Maknanya adalah,

iilana-istana dan bangunan yang didirikan."e6s

26798. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kafni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Mujatrid, tentang firman-Nya, '&
"Benteng-benteng," ia berkata" "Maknanya adalah benteng-

benteng dan istana-istana."969

26799. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Yahya bin Hassan

mengabarkan kepada kami dari Muslim, dari seorang lelaki,

dari Mujahid, tentang firman AllalL 'aiV '# Ld
"Benteng-benteng dengan maksud supcya knmu lekal (di

dunia)," ia berkata, "Maknanya adalah, nrmah-rumatr bunurg

merpati."97

Para atrli takwil lainnya berpendapat batrwa maknanya adatatt

tempat-tempat pengambilan air. Mereka yang berpendapat demikian

diantaranya yaitu:

26800. Al Hasan menceritakan kepadakrl ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allab e6
"Benteng-benteng," ia berkata, "Maksudnya adalah tempat-

tempat pengambilan ?ir."e1 
|

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar mengenai

adalah dengan mengatakan bahya lafaz/n'& "Benteng-benteng,"

merupakan benttrk jamak dmi {tbi. Orang-orang Arab menamakan

Mujatrid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At'Taruil
(4D7t).
Abdnnazzak dalam tafsirnya Ql464).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsiraya (912794).

Abdurrazzak dala6 tafsinrya Q1463) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(eD7es).
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setiap bangunan dengan tbi, baik berupa istana, benteng yang

dibangun, maupun tempat-tempat pengambilan air. Tidak ada khabar

(hadits) yang memutuskan alasan dengan makna yang manapun itu, dan

tidak ada alasan yang bisa dipahami dari sisi logika Jadi, pendapat

yang benar mengenai maknanya adatah firman Allah, bahwa mereka

membuat Lt4r, " Benteng-benteng. "Ir;ll'liS " supaya kamu t@l@l

(di dunia)? " seakan-akan kalian kekal, abadi di muka bumi.

Penjelasan kami sesuai dengan per{etasan para abli takwil.
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26801. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadak-u dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman /J1lah,'a;l;'{i3 "supoyo kamu kpl@l (di dunia)?" ia

berkata "Maknanya adalah, seakan-akan kalian kekal."e72

26802. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzak

-,. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadatr, ia berkata pada sebagiai qira'at,
"Maksud firman-Nyu, Lr4J l$\r3; 'Dan lamu membuat

benteng-benteng', adalah]seakan-akan kalian kekal.'e13

Sementara itu, Ibnu Zud mengatakan batrwa lafazh '#
"supaya kamu," di sini adatah istiJham. Riwayat yang menyebutkan

demikian adalatr:

26803. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kalni, ia berkata: Ibnu Taid beflr,ata

tentang firman Allah, 'a;12'l-'g ';'r3rfrj "Dan pamu

membuat benteng-benteng dengan maksud supaya kamu kekal

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9D795).
Abdnrrazzak dalam tafsirnya (21463\,Ibnu Hajar dalan Fath Al Bari (81497),ia
menukil qira'at tersebut dari Ubay bin Ka'ab, dan Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (912795).

y72

YB
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(di dunia)?" ia berkata, "Ini adalah istifiwm (kalimat

pertanyaan). Dia berfirman, 'Apakah kalian (mengfua) akan

kekal ketikakalian membangun ini semua'?"e?4

Sebagian atili bahasa Arab menganggap,lafaztr pJJ ai ti"i
bermakna lif "pu1mya".

Firman-Nyq '*9 ffi ,!.9; $E "Da/, apabila kamu

menyiksa, malca kamu menyiksa sebagai orang- ordng keiam dan

bengis." Maksudnya adalalL jika kalian berlctrasa mal€ katian semena-

mena membrmuh dengan pedang dan memukul deng:an cambuk.

Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berihrt ini:

268U. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ilaiiaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berl€ta tentang ayaq tt!
1b!* frSr r'|J.g, "Dan a,nbita kamu menyiksa, maka hamu

menyiba sebagai orang- orong koiam dan bengis, " ia berkata,

"Maknanya adalab membunuh dengan peAanil- aan

cambuk."'95

oco

3'A@ 6tr5 qr:a?i$w$

r5-41:i'W,3([5-OY e;*'#@'et *L,
@*

"IvlalcabqtalcwalahkcrydrNlahdorr"taary'ahlefudalal-
Dantr"lrtakwatahkepadoNlahyarrgtclahnrengamtgerlafil<ut

n4 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D795).
nt lb,nu Abu Hatim dalam tafsirnya On795) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam

Ma'ani Al Qtr'u (5194).
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*Wasrru apa yang l<Mau hrltatrui. Dia telah
murgutuguahktrJbpddafirubhutmg.bhaarytutnak,

anak dnak, kebun kchm dan mata afu, senmgulnya alu
takut l<anau alwr diti^pa adzab hari yurg fu,str.'

(Qs. Asy,Syu'araa' 126l: 13 1.135)

ralrn'it fiman Altah: q fi Tt51Wt3 @ ,i$ 
^i 

V:r6

A^ 4i'6t" ttt dJ @ e#; #i@ 6 Fd. 3,{, @ 6ri3
V * Moha bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepodahu
Dan bertahwalth hcpda Atloh yCI.g telah ncnganngerahfun
hcpodarnu apa yang kona hetahal Dia telah menganugeruhfun
hepodAmu binotong.binatang ternoh, anak anoh, fubw-hebun don
,nota air, n1m ahu tahut fuma ahot ditbrrry adzab hui
yurg baar)

Allah SWT berfimran menceritakan perkataan Hud kepada

kaumnya (karm Ad), "Takutlah kalian alcan siksaan Allab hai kaum,
dengan menaati-Nya b€rkaitan dengan perintah dan larangan-Nya, serta

berhentilah bemain-main dan menzhalimi orang-orang dengan semena-

mena di muka bumi. Waspadailatr kemurkaan Dzatyangtelah memberi
kalian rezeki dari sisi-Nya dan membantu kalian dengannya dari antara

hewan-hewan tem+, anak-anak, kebun-kebun, dan srurgai-sungai. -gL

,J. 4t:i 'W 3fr "seswtgguhnya aht tahtt kamu akan ditimpa
odzab," dari Allah # " Hari yang besar."fl6

Di dalam manuskrip tertera: Ranrpunglatr jilid XVII dari kitab tafsir dengan
pertotolgan dan taufilq-Nya. perilutrya jilid XVIU, insya Altah W $ $6

^v.fie 
K 51in;j.

Penulisan naskahnya selesai pada bulan Dznrlhijjah tahun 715 H, semoga Allatr
mengampui penulisnyq pcmbacanya" pengarangnya, pemiliknyra, dan selunrh
kanm mulimn. Amin."
Pada awal jilid XVII t€rtera: Inilah jilid XVIII ddi Jotti' Al Bayufi Ta'wil Al
Qtr'an karangan Syaikh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari. Di
dalamnya terdapat sisa surah Asy-Syr'araa', awal srnah An-Naml, Al Qashas,
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Tdsirtrl;h:I'l:r,bori

?ii- $irs;t@ <4b,,9 U & i A U;JW 
"t;:" 

$6
';i\i*('@a,,i$i

"Mqel,amuf awab,'solmasaiobagilluni,apal'rrhl<f,ittu
nwrteri nasihat amt ddak n.4,,rteri naslw4 (aganal<fir';)

ini tidak lnin twfuy atah adat l<ebiasaart otdrJg dalwlu, dffr
kycl,rrri selr/ri'l..ali ddak dl<frrr iliadzab""
(Qs. Atv'Sn'araa' 126lz 136'138)

Talrwil firman Allah: <Ab".ii U K i ;1 lEr;jW 5; $6

@ a,F" 'J6 @ t ti iL $yr'L4@ (Merekarueniawab,

"So*o saja bagi k"rt, apahah kamu memberi nasihot Aau fidih

memberi nosihot, [agama horri] ki frdak lain hanyalah odor

hebiasaan ofang dahulu, dan kami sehali-hali tidah akan diadrub.')

Maksudnya adalalL kaum Ad berkata kepada nabi mereka

(Huud AS), "Sama saja bagr kami apakah kau mehasihati kami atau

tidalq kami tidak akan beriman kepadamu dan tidak akan mempercayai

apa yang kau bawa kePada kami."

para alli qira'atberbeda pendapat tentang cara baca {1fi6,4
"{;fi?lL ,,(Agama karu) ini tidaklain lwnyalah adat kcbiasaan orctng

dahulu."

Mayoritas ahli qira'at Madinah (selain e9y Ja'far) dan

mayoritas fu1i qira'atKufah modern membacany ^'{;fi :LJy "Adot

lrebiasaan orang dahulu," dengan men-dhammah-Y,at huruf kha d6r

Al 'Ankabuut, dan Ar-Ruum sa,mpai akhir suratr Luqmaan. Al Handulillahi

rabbil alonin
pada halaman kedua dimulai dengan lafaz.h: qlit cfr'lr l' f:r 'il"tt, 

"i"'
surah Asy-Syr'araa'.
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lam, yang maknanya adalalt yang kau lakukan ini hanyalatr kebiasaan

orang-orang terdahulu sebelum karni.

Abu Ja'far dan Abu Anru bin Al Ala membacany " iy lt rii bt
'u's\t "lAgama kami) ini tidak lain lwnyalah adat kcbias-aan orang
dahulu," dengan mem-fathah-kan hunrf Hn' dan men-suhm-kan huruf
lam,e71 yang maknanya adalah, yang kau bawa kepada lmmi ini tidak
lain hanyalah kebohongan dan cerita orang-orang datrulu.

Para atrli tahdl berbeda pendapat mengenai talsilitnya, seperti

perbedaan ahli qira' at tentang carq menrbacanya.

Sebagian berpendapat batrwa mahanya adalalt ini tidak lain
kecuali agama orang-orang dahulu" kebiasaan merek4 dan akhlak
mereka Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26805. Ali menceritakan kepadaha ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

lnnyalah adat kcbiasaan orang dahuht," ia berkata,

"Maknanya adalah, agama orang-orang dahulu.'e78

26806. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar me,ngabarkan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firman AllalL &{tiU;f
'qffi "(Agama kamr) ini tidak lain lnnyalah adat kebiasaan

orong dahulu," ia berkatq "Maknan5ra adalab se,perti

Qira'atlbnu Katsir, Abu Amru, dan Al Kisa'i yaitu: 'd:t\i'rie 11 r.fi ill dengan

Ulama lainnya mimbacanya |r$\fr 'lL dengan hunrf t*a daa lmt berbaris
dhanmah.Llhrr HujjahAl Qira'at (hal. 518).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D797), Al Mawardi doJram A*Nukat wa Al
Uytn @1182), Al Qurthubi dalam tafsirnya (131126), dan Ibnu Hajar dalarn Fath
Al Boi (8/512).



fofstrAth:IWut

begitulatr alfilak orang-orang datulu" dan begitulah mereka

hidup dan mati."e7e

26807. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, 'I! 15 b!

Uilt ',{, "(Agama kami) ini tidak lain hanyalah adat

lnbiosoo, orang dalrulu," ia berkata,'3s "l\daknmya adalah,

dongeng-dongeng orang-orang datn lu.'e8l

26808. Mtrhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karri, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, t!)\t gr\l "Adot

kebiasaan orang dahulu," ia berkata, "Maknanyaradalah,

kebohongan mereka'e82

26809. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnrr Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sama.

26810. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu \t/ahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zard bfl<ata
tentang firman Allah, +11!r ',Y if rii ll ia berkata,

"Maknanya adirlah, ini tiaat hin hanyalah perkara orang-

s Abdurrazzak dalam tafsimya QIaCA) dan Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya

"' $f;'r?ari manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah lain.
eEt Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9t2797).*2 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 512) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(eD7e7>.
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orang datrulu dan dongengan-dongengan orang-orang dahulu."

5*!fr4 *!F &,*tiiZi "Dimintanya supava

dinliskan, malca dibacakanlah dongengan itu kepadanya

setiap pagi dan petang." (Qs. At Furqaan [25]: 5)e83

26811. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMul Ala menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud

menceritakan kepada kami dari Amir, dari Alqamah, dari Ibnu

Mas'ud tentan g ayat, d)\ '4a, it '5 b1 " 7Ago*o kami) ini

tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang dahulu," ia berkata,

"Maknanya adalal\ ini tidak lain kecuali rekayasa orang-orang

a[ah,r1u.,,984

26812. ...ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia

berkata: Daud mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari

Alqarnalu dari Abdullatr, iapernahmembaca ayaLi;cE 
'ft rii bt

'd't\t "(Agama kami) ini tidak lain h'onyalah adat lcebiasaan

orang dahulu," dan berkata, "sesuatu yang mereka
-"- 

rekayasu.u985

26813, Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah

menceritakan kepada kami dari Daud, dari Asy-Sya'bi, ia

berkata: Alqamatr berkata tentang ayat, 5.2\t '6t"'ft rii ilt

"(Agama kamil ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang

dahulu. " Ia berkata, "Maknanya adalah, rekayasa orEul€-oftlng

dahulu.'e85

Qira'at yang paling benar di antara kedua qira'at tersebut

terkait J"ng* ayat ini adalah qira'otorang yang membacanya itii!;t

Ibnu Abu Hatim dalarn tafsirnya (912797).

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (5194)'

Ath-Thabrani dalam Al Kabir'(91137), Ibnu Hajar dalam Fath Al Bari (81512\,

dan As-suyrthi dalzrmAd-Durr Al Mantsur (61313).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirn;ra (912797) dan Al Baghawi dalan Ma'alim At'
Taruil (4D71).

9t3

984

9E5

986
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'{;fi?E "(Agama tramr) ini tidaklain lanyalah adat kcbiasaan orang

dahulu," dengan men-dhammah-kan fuxaf l&a dan lam,e8' y^g
maknanya adalatr, ini tidak lain kecuali kebiasaan oftxng-oftmg datrulu

dan agama mereka Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, karena mereka

dicela terkait bangrrnan-bangunan yang mereka dirikan, kesemena-

menaan mereka terhadap orang-orang seperti kesemena-menaan para

penguasa yang bengis, dan kekurangsyukuran mereka kepada Ttrhan

atas nikmalnikmat-Nya kepada mereka. Mereka lalu menjawab

pernyataan nabi mereka dengan mengatakan batrwa mereka melalarkan

hal tersebut karena meniru kebiasaan orang-omng sebelum merek4 dan

mengikuti jejak langkah mereka. Mereka berkata, !'Perbuatan kami ini

tidak lain kecuali akhlak orang-orang dattulu."

Makna'lafazh lil,t adalah, kebiasaan orzurg-omng dahulu. Hal

tersebut semakin jelas dan benar dengan tal$ril yang telatr kami

pilihkan.

Perkataan mereka, ';i|';i(; "Dan kami sekali-kilti tidak

akan diadzab," karena sekiranya mereka mengakui bahwa mereka

punya tuhan yang sanggup mengadzab merek4 tentu mereka tidak

berkata, ii6 "Dan Kami setrali-trati tidak akan," melainkan akan

berkata, "Yang kau bawa kepada kami ini, hai Hud, tidak lain kebiasaan

orang-orang datrulu, dan tak ada siapa pun yang akan menyilsa kami."

Akan tetapi mereka memang mengakui pencipta dan menyembah

berhala-berhal4 seperti kaum musyrik Arab menyembahny4 serta

berkata, "Berhala-berhala itu merupakan perantara yang mendekatkan

kami kepada Allah. Oleh karena itq mereka berkata kepada Hud ketika

mereka mengingkari kenabiannya, <.,b..ii e ;<, i;\ $l;it-W ft-
'Adalah soma saja bagi kami, apakah komu memberi nasihat atau tidak

memberi nasihat'.

eE? Kedua qiro'attersebutadalatr qira'atyangshahih,sebabkedua qira'attersebut
mutow,atir. Jadi, manapun yang dibaca seseorang, telah dianggap benar.
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Mereka lalu berkata kepadanya, "Perbuatan kami ini hanyalah

kebiasaan dan akhlak orang-orang sebelum kami, dan Allah tidak akan

menyiksa kami karenanya." Sebagaimana Allah SWT menceritakan

kepada kita tentang umat-umat sebelum kita batrwa mereka pernah

berkata kepada rasul-rasul merekq & eL; 'i oy 6'11t;'6{t1y
3::ii36llT "sesungguhnya trami mendapati bapak-bapak kami

menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengifut jejak-
j ej ak mer eka ;' (Qs. Az-Zukfiruf p3l: 23)

@@@

Lv@ |*rt ;fi<i t w;'';S A oifiiult &'i3

€)i3,fi14:
"Mala,nrr,r.ellcnwfitstal<ml:htdrlaluKaribhwsal<m,

m,qel<a. Senrngulmya padn yolng dsnikian iatbenm-benor
tffdapgt tando Q<elatasam Nlah), tutf,pi l<ebany al<m mqelca
dnakbqim,an.DarrsesungguhnyaTuhannru,AddhYatg

Mallc- P ql,asa lagi Mdlw P my oy artg,"
(Qs. Asy,$ys'araa' l26k L39-l4Ol

Takwil d,-"o AIIah: i,fii3'us a:t ,t';r;'#Zi;El3'i3
@';)i )-;Ji$4:iy@$v3 ;Jrt (Maha *",iri mendustakan

Hud, lalu Kami binasakan mereku Sesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar terdapat tanda ftekuasaan AltahJ, tetapi

hebanyakan mereka tidah beriman. Dan sesungguhnya Tuhanmu,

Dialoh Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang)

Maksudnya adalah, kaum Ad mendustakan utusan Tuhan

mereka, yaitu Hud.

Huruf lra pada lafaztr ttkkembati kepada Hud.
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Firman-Nya" '# "Lalu lfumi binasakan mereka,"

maksudnya adalab lalu I(ami binasakalt kaum A4lcanenamerekatelah

mendustakan rasul Kami.

Firman-Nya, {S Ay gil"sestmggtthnya pada yang demifian

itu benar-benm terdapat tanda (kchnsaan Allah), " maksudnya adalah,

sesungguhnya pada kebinasaan kaum Ad oleh I(ami, disebabkan

pendustaan mereka terhadap rasul-Nyq terdapat ibrah dan pengajaran

bagi kaummu -+ai Mutrammaf yang mendustakaninu berkaitan

dengan apa yang kau bawa kepada mereka dari sisi Tuhanmu-

Firman-Nya,'#)KYt)(Vr "Tetapi kcbarynkon mereka

tidak berimott " maksudnya adalah, kebanyakan orang-orang yang

IGmi binasakan bul€nlah or-ang-orang beriman dalam ilmu Kami yang

azali.

Firman-Nya, 

"-fiy 
I "oV "Dan Sesunguhnln Tuhqunu,

Diatah Yang Ma,ta Perkasa," maksudnya adalab dalanr pembalasan-

Nya terhadap musuh-muzutr-Nya ttil "tng MaIa Perfurutg,"

terhadap orang-orang yang beriman kipada-Nya.

ooo

@ i*j$tSif.$plt't
"Kaunt Tsdmil tclah rnetfistalw taslri'tas,,tl. Ketilo-

saudar d mqel<a, Shdletb berldf, lepado ns el<a Mmgapo
Ilrrnau fidakbqtakwo? Sesrngguhnyo alw adalah seontttg

r asti l<epu cey aart (y anS druas) lcep ailmw, n.al<f,

bqtakw atah l<epadn Nlah dfrr. tadah lePddoku. D an alu

fffil
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sel,uili.l<rili ddak mintn upahl<epadmw dtas aidl@r. i/;rt,
upahku fidaklairrh$vyalah dnri Tuhm Semesta .!Llfrr.'."

(Qs. Asy,Syu'araa' 126l: l4l.l45l

Takwit lirman Auah: 11 
t& $;liii Jr;;f@n'&fr!# ;K

M.+ *'# u: @ ej+'Lffi H6@ |"; 3E F a w l'*
\9 i.l+,lt J,, * yl arJ (Kaum Tsamud telah mcndustahan rasul-
rosul Ketiha saudara mereka, Shotih, berhata hepada mcrelca,
nMengapa komu tidak bertahea? Sesungguhnya aku adatah seorang
rasul kepercayaan [yang diutrcJ kepadamu, maka bertakwalah
kepada Allah dan tuadah hepadaku Dan ahu sekali-kali tifuk rtntu
upah hepodamu atas ajakan itu, upahhu tidah lak hanyaloh dart
Tuhan Semcsta Alaru)

Maksudnya adalah, kaum Tsamud telah mendustakan rasul-
rasul Allah ketika shalih, saudara merek4 me,ndalcrrah mereka kepada

Allah-dengan berkata, "Tidakkah kalian takut akan silsaan Allah 
-haikaumt&- karena kalian memaksiati-Nya dan menentang perintah-Nya

dengan menaati perintah orang-orang yang berbuat kenrsakan di muka
bumi-Nya."

Firman-Nya, 5A{: aS "sesungguhnln aht adalah seorang
rasul," maksudnya adalah, (yang diufirs) oleh Allatr. Dia mengutusku
mtuk mengingatkan kalian akan siksaan-Nya, karena kalian menyalahi
perintatr-Nya. ?aJ "Keperc6yaan," mengemban risalatr-Nya yang Dia
trtus aku untuk membawanya kepada kalian. iti l;ifi "Maka
bertakwalah kepada Allah, " hai kaumku, dan waspadalatr akan siksaan-

Nya ,#Y "Dan taatlah kcpadaku," terkait peringatanku kepada

kalian dan perintah Tuhan kalian, dengan menaati-Nya. #'{3-AU5
,; U "Dan aht sekali-lwti tidak minta upah kepadantu," atasnasihat
dan p"riogatanku kepada kalian, karena 'q,{fri q &Sf,t;A ,,(Jpahht

tidaklain lwryalah dari Tulwn Semesta Alarn."

E
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6*Y.W6c,#;!i
'iif,ij6@ ar,S $.,lcii <-ri'Hr; H"w

@,r;+3
"Adalraht<mw at<arr dihiarkarJ tingal di sini (di negefi

l@rw ini) dengorr frium' di dal*rnkehn'kehtfl sqtomdo
dr, ilfirr totrf,rn tanfrrnfri dm plwn'plwn lrrlrmw ycrJg

ttua,yorJgrryalenrbut. Danlcmu palw sebagifrl- futi Sutwrrg.
gurJudJ1unfitkdiiadful,runah.rum,ahdmgmraiirymal<a

bqtnkw alah W ada Nlah dm tadlah l,cpadolcu."
(Qs. Asy'Syu'araa' 126lz 146'150)

Talrwil lirman Nteh: 9#i&e@ +:.Wt At!:$\
'$rfit@ arF CI.AW O.'LHri@ f-,+ W +"i dn@
@ ,ail-U $dakah tumu ahan dibi*rhor, titrggol di sini [di iegeri
fumu iniJ dengan arnan' di dalam hcbw-hcbun setlo mota ab, dan

tutanrtanamar, dm pohon-phon kuntu yang ,nayCIrgnya lerrrbttt

Dan hamu pattat sebagian dari gunung'gunang antah diiodikot

rwruh-runwh dengan raiin; ,rraho bertakwolah hqada Allah dan

taatlah hepadahu)

Allah SWT berfirman menceritakan ucapan Sbalih kepada

kaumnya (I(agm Tsamud), "Apakah Tlhan aftan membiarkan kalian -
hai kaum- dalam keadaan aman di dunia ini tanpa kalian merasa

takut?

Firman-Nya g#3 * 0 "Di dalam kcbun-kcbun serta mata

air, " maksudnya adalah, di dalam kebun-kebrur dan mata-mata air.
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Firman-Nya, 3S^ W,yJ N 
,,Dan tanamialutman

dan pohon-pohon latrma yang mayangnyalembut." Makna lafaztr gillr
adalatr mayang.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna lafazh b1
"lembut."

Sebagran berpendapat batrwa maknanya adalah, yang matang.
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26814. Mtrhammad bin sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:
Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: pamanku

menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ayatrku menceritakan
kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

*; W +Aj "Dan pohon-pohon hrma yang mnyangnya
lembut," ia berkata, "Maknanya adalah, matang dan sangat
matang. Itulah malcna lata/n U.ne8e

Para atrli tat<r ril lainnya berpendapat batrwa maknanya adalatl,
yang kefiirlg dan rapuh.Mereka yang berpendapat demikian diantaranya
yaitu:

26815. Mutranrmad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karri, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujatrid, tentang firman-Ny4 f$"q:iL+Aj
"Dan pohon-pohon latrma yang mcryangnya lembut,,, ia
berkata, "Muhammad bin Amru berkata dalam ceritanya i.$

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (41183),Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(3199), dan As-Syaukani dalam Fath Al Qadir (4ltt3).
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t11..:.i 
"kering 

sekering-keringnya'. Sementara itu, Al Harits

Uotutu, ry'i;{'raputr serapuh-rapuhnya' ."e8e

26816. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadalar dari Ibnu hraij, ia berkata: Aku mendengar Abdul

Kaxim berkata: Aku mendengar Mujahid b€rkata tentang

firman Allah, Ull:$+Ai "Dan pohon-pohon htma
yong mayangfiya lembut," ia berkata, "Ketika mayangnya

muncul, ia kuncuP lalu mekar."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, 'Tika tersentuh maka ia

rapuh dan berhamburan." Ia berkata, 'Yaitu dari kurma yang

hmcup mayangnya kemudian mekar. "'s
Para atrli takwil lainnya berpendapat bahwa H"adalah buatr

lonna yang lunak. Mereka yang berpendapat derrikian diantaranya

26817. Hannad menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Abu Al

Atrwash menceritakan kepada kami dari Simah dari Ilaimatr,

tentang firman Allah, ,.*"W,YJ "Dan pohon-pohon

latrma yang mcyongrrya lembut," ia berkatao 'Maksud lafaztt

i;.t4t adalah buatr hrrma yang lunak."el

Para atrli takwil lainnyaberpendapat bahwa maloa lafazh ki
adalah buatr kurma yang saling menimpa satu sama lain. Mereka yang

berpendapat demikian diantaranya yaihr:

26818. Diceritakan ke,padaku dari Al Husain, ia berkata: Aku

mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

Mujatrid dalam tafsimya (hal. 512), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (9D802),

dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (4/183).

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9D802).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (92801) dan Al Mawardi dalam An-Nukst wa

Al Uyun (41182).

9t9
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kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatrhak berkata

tentang firman Allah, U"\|.(L "Da, pohon-pohon hrma
yang mcryangnya lembut," ia berkata, "Jika kurma berbuatr

banyak, saling menimpa satu sama larn, hingga berh.uang satu

sama lain, maka dinamakan fr.-ez
Pendapat yang paling tepat mengenai hal tersebut adalah yang

mengatakan 'fit "mayang kurma yang berguguran tTgrlu sangat

lembut dan lunaknya", yaitu dari pokataan mereka, ';; bri,r-air "si
fulan menztralimi haknyd', jika ia menguranginya dan sewenang-

wenang terhadapnya. Demikian pula dengan nat pada mayang kurma.

Terjadinya kekurangan darinya hanya karena kelunakan dan

kelembutannyq bisa jadi dengan sebab sentuhan tangan atau dengan

sebab saling menimpanya satu sama lain. Asal kata'fi adalah isim

rnaful, yang dipalingkan maknanyamenjadi isimfa'il. :

Firman-Nya, idi $. ,[!y.J,i <-e itj.,5j "Dan kamu pahat
sebagian dari gunung-gunung untuk dijadikan rumah-rumoh dengan

rajin."''JVlaknanya adalah, kalian buat rumah-rumatr dari gunung-

gunung.

Para atrli qira'at berbeda pendapat tentang cara baca lafazln
'4yf"Dengan raiin."

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya 'tgf "Dengan

yajin," yang maknanya, matrir mematrhtrya

Para ahli qira'at Madinah membacanya g$jt "Dengan rajin,"
tanpa hw$ atif3 yang maknanya keji dan sombong.

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9l28OZ).
Nafi, Ibnu Katsir, dan Abu Amnr membacu)ya'l#j "dengan rajin," tanpa
ht;rl$ alif, yang artinya keji dan sombong.
Mujahid mengatakan bahwa artinya adalatr kagum dengan keahlian kamu, dari
Al Hasan: i$rl @engan aman).
Para alrli qira'at lainnya membacanya i41f yang artinya mahir memahatnya.
Lrhat Hujjah Al Qira'at (hal. 519).

gvt
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Para alrli takwil juga berbeda pendapat tentang takwilnya,

seperti perbedaan para atrli qira'at mengenai cara bacanya.

Sebagian berpendpat batrwa makna lafazh iryj aaa* og)b
"mahir". Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26819. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utstsam

menceritakan kepada karni dari Ismail bin Abu Khalid, daxi

Abu Shalih dan Abdullah bin Syadda4 tentang aya! 'r;-;:j
|Di $.} i l,- "Dan lramu Wttat sebagian dmi gunung-

gunung untuk dijadikan rumah-rumah dengan rojin," ia
berkata, "Salah seorang dari keduanya berkata, 'Mahir'.
Sedangkan yang satu lagi berkat4 'Anghlh'."e

26820. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Marwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Abu

Khalid mengabarkan kepada l<arni dari Abu Shalih, tentang

ayat" ';42f Q.,SQ'i <-eitHii "Dan kannu pahat sebagian

dsri gunung-gunung untuk dijadikon rumah-rumah dengan

rajin, " ia berkatq "Maknanya adalalt mahir mematratry 
^3$95

26821. Ali me,nceritakan kepadaku" ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allab 'qnS "Dengan rajin," ia berkata, "Maknanya

adalahmahir."9d

Para atrli takwil lainnya berpendapat bahwa malsra lafa^ Ari
adalah tangkas dan angktrtr. Mereka yang berpendapat demikian

diantaranya yainr:

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912802).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912802), Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani
Al Qur'an (5196), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D72).
Al Wahidi dalam tafsirnya Q1794) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al
Ar'an(5196).

994

995

996

l':afl



SurahAsy.Syr'crac'

26822. Ibnu Basysyar menceritakan kepada karni, ia berkata: Yahya
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Su$an menceritakan

kepada karni dari As-Suddi, dari AMullah bin Syaddad,

tentang firman Allatr, 'u--j "Dengan rajin," ia berkata"

. "Maknanya adalatr angkuh.i'gcz

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah yang

dengan tu;uluf alif'$$.
Para ahli takwil lain yang membacanya '*$ mengatakan

'batrwa maknanya '# "cerdas". Mereka yang berpendapat demikian
diantaranya yaittr:

26823. Diceritakan kepadaktr dad AI Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Utaid mengabarkan kepada

kani, ia berkata Aku me,lrdengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, |r# "Dengan rojin," ia berkata,

"tr{aknanya adalah cerda"."98

2682+- Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: Yatrya

bin Wadtrih menceritakan kepada lomi, ia berkata: Ubaid
menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang aya!
'ugj"Dengan rajin,"' ia berkata "Maknanya adalatr

cerdas."9

Para atili talcvvil lainnya berpendapat batrwa lafazh 'r,*j6

maknanya adalah tangkas. Mereka yang berpendapat demikian

diantaranya yaitr,r:

26525. Mutrammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D802) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'oi Al Qur'an(5/96).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (9DE03), Al Mawardi dalam An-Nulwt wa Al
Uyun @1183), dan Al Baghawi dalarn Ma'alim At-Taruil (4D72).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D72).

99'l
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menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayaturya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

|oj 61. al4,\ AL;;ii "Dan kamu pahat sebagian dari
gunung- gunung untuk dij adikan rumah-rumah dengan raj in, "
ia berkata, "Maknanya adalah tangkas. Ada yang berpendapat

bahwa malaranya adalah cerdas."lm

26826. Mtrhammad bin Anru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lcami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hat'its menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semtranya dari Ibnu Abu

Najrh, dari Mujatrid, tentang firman AllalL '4 Cl."Rumah-
rumah dengan rajin," ia berkata" "Maksudnya adalatr

tangkas.'l@l

26827. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan ungkapan

yang sama.

Para ahli talovil lainnya berpendapat batrwa lafazh '4
maknanya adalah kuat. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya

yaitu:

26828. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Taid berl<art^

tentang firman Allah, '4 q. aQ,\ At;rl; "Dan kamu

pahot sebagian dwi gunung-gunung untuk dijadikan rumah-

tm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9l2SO3).t*t Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya en802),Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani
Al Qur'an (5/96), Al Mawardi dalam An-Nukat wa A:l Uyun @1183), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil $n7D.

il
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rumoh dengan rajin," ia berkata, 'Makna lafazh olr aaalall
yang kuat."loo2

Para atrli tah,vil lainnya beqpendapat batrwa maknanya adalatr:

26829. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan
kepada kami dari Qatadatt, tentang fimran Allalt '4
"Dengan rajin," ia berkata" "Maknanya adalah mengagumi
karya kalian."l@3.

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalah qira'at orang
yang membacanVa'$/6 dan qira'at omng yang membacanya lhj
yang merupakan dt;a qira'at yang sama-sama tersebar luas di kalangan
ulama qira'at. Jadi, qira'at manqpun (dari dua qira'd tersebut) yang

dipakai seorang qui dalan rclah dianggap benar.

Makna qira'at orang yang membacanya c*r,i .aAah, mahir
paog memilih tempat-tempat patratannya, dan cerdas.

Berasql-dad lafazh tlt:ilt.

Malma qira'at orang yang membacanya i"t, adalab riang dan
tangkas.loo4 Terkadang olri dan c1i bisa bemald'sama o.lri merrjadi
mabnidan cri menjadi sifat, sebagai-ana dikatalon qrbJ,r-laSli lyi
/!t 

*ri nrfai manir tentang masalatr ini". Sebagaimana rffianlnyair
Adi bin Wadi Al Aqawi dari suku N Az,ad:

4tr"ru i4et;'{, '6:ii;31u $ rgtl,t
"Aht tidak akan tenteram jika tak ada tekad tertanam.

'* Ibou Athiyah dalam At Ltuhanar Al Wajiz (4D40).tm Abdnrrazzaf dahm tafsirnya Qt464), ilni a";fuun dabm Hujjah Al eira'at
(hd. 519), keduanya dengan redaksi yang sama, Ibnu Abu Hatim dalam
ta&irnya (9t2E03), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'tr (5/96),
kcduanya dengan redaksi: .irrn.t* Lihat Al Farra dalam Ma'ai Al Qur'an Q?ZB2).
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Dan lrnu tidok akan melihotku baik bersenang lnd.rws

ilr 616 maknanya y4, Cr.
Firman-Nyq *;-Ltr'ifr\;;6 "Maka bertatoyatah kepada Attah

dan taatlah t@padaht." Maksudnya adalah, takutlah kalian 4l*"
siksaan Allah -hai kaum- atas kemaksiatan kalian kepada Tutmn
kalian dan pembangkangan kalian terhadap perintatr-Nya. Taatilah aku
terkait nasihatku kepada kalian dan peringatanku akan siksaan AllalL

€es

i,_;;r$-'{ 

"rfui 
ali}-ir$( @ tg $r 5 w*;

@i1;-:rt'u'Ja$6
n 
D an i ffigfritah t<fr rru fl wtdati e"rl"tah orang. orartgy utg

melr:wfribartas,yarnsnrrrlnktfr l.r,flsal<fr rJdinuil<oUtmiacn
dnak n:rlr.gadatwrJ Mbaikon.' Mrrrel<a brtd6

"Sesnngguhny a lrarrw adalah salah seoruhg ilmi or utg. or ang
y ffJg lenf, srhir. " (Qs. Asy,Syu'araa' 126lz 15 1. 1 53)

rarrwir firman Ax?!, 6*i a6ri;_i+r( @ i4r,Jfi 21 $ $,1;'u;.Ai 'u'"A -3lVG @ it;,#,- *; @an jangantah *o*,
nenoati perintoh orongorang yang nalattati batai, yurig ,nembwt
herusakon di muha bwti dan tidah mengadahan perbaihan " Mereka
berkata, usesunggahnya kamu adalah salah seorang dari orung-
orungyang kena sihir.')

'mt Abu Ubaidatr dalam Majaz Al Qur'an (2/S9) dan Al Mawardi dudram An-Nukat
wa Ai Uytn(4llS4).
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Allatr SWT berfirman menceritakan perkataan Shalih kepada

kaumnya (Tsamud): Janganlah kalian 
-hai 

kaum- memahrhi perintatr

orang-orang yang melampaui batas terhadap diri mereka se,ndiri yang

tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allatr dan berani memancing

kemurkaan-Nya

Mereka adalah sembilan orang dari kalangan kaunr Tsamud

yang berbuat kerusakan di muka bumi dan tidak mau berbuat kebaikan,

yang Allatr L*jrt*, dengan firman-Nyq }.i|t'^11 ';"jgt A 631
aj"*{;dtfi46:3J,-"Don di trota itu terdapat sembilon orang

laki-laki yang membuat kcrusakan di muka bttml dan mereka tidok

berbuat kebaikan." (Qs. An-Naml[27]: a\.
Finnan-Nya, i$,#'-rl,. gli A '"#-'uil "Y*g membuat

kcrualwn di muka bwni dan fidak mengodokmt lnrbaikant,"
maksudnya adatab mereka tidak mau me,rnperbaiki diri dengan

mengerjakan ketaatan kepada Allah.

- Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang taku/il firman-Nya,
'r;.fi 'u AE7 "Sesmggufurya kontu adatah satah seorang dui

orang-orong yory kcna sihir. "

Sebagian berpendapat batrwa maknanya adalah, kau hanyalah

termasuk golongan orang-orang yang terkena sihir. Mereka yang

berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26830. Muhammad bin Amru menceritakan ke,padaku, ia berkata:

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadalar,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu

Najilr, dari Mujahid, tentang ayat, |$"Ai 'u 'J fit
"Sestmgguhnya kamu adalah salah seorang dari orang-orang

-
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yang kcna sihir," ia berkata" "Maknanya adalah, termasuk

golongan orang yang terkena rllrir.r:1006

26831. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadalor dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan ungkapan

yang sama.

26832. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadatr, tentang firrran Allah, 'u'"Alctl

b;31 "sesungguhnya kamu adalah salah seorang dari

orang-orang yang kena sihir," ia berkata, "Maknanya adalah,

kau hanyalah termasuk golongan orang yang terkena lihi".'t*'

Para atrli talQvil tainnya berpendapat bahwa maknanya adalatr,

termasuk golongan maktrluk. Mereka yang beryendapat demikian

diantaranya yaittr:

26833. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepadaktr, ia berkata:

Musa bin Amru menceritakan kepada kami dari Abu Shalih,

dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL 't;.Ai U',4fi1
"sesungguhnya kamu adalah salah seorcmg doi orang-orang

yang kena sihir," ia berkata, "Maksudnya adalalL termastrk

golongan makhl tili. " l oo8

Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat tentang makna lafaz}r,

tersebut. Sebagian ulama Bashrah berpendapat batrwa setiap yang

makan, baik dari jenis manusia maupgn binatang, dina6akan ";i,

rm6 Muiatrid dalam tafsirnya (hal. 513),Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D804),_

Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyun (41184),Ibnu Hajar dalam Fath Al
Bari (8/497), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Mo'ani Al Qur'an (5/97).

t*7 Abdunazzak dalam tafsimya (21465) dan Ibnu Abu Hatim ddam tafsirnya
(et28M).

1008 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al uyn (4/184) dan Al Baghawi dalarr
Mo'alim At-Tarail (41273). '
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karena ia memiliki 'jrJ" "parvparu" yang menyahukan apa yang ia

makan di dalam Alasan mereka adalah ucapan Lubaid

berikut ini:

jAtsdi r.iii?b i(.i r,7/...,rlo ao '
r.,rti rr edy "y

"Jila kau tanya kami tentang apa kami, nako kami adalah

burung-bwung lemah dari jenis manusia yang butuh maban "r00e

Sebagian pakar nahwu Kufah juga berpendapat senada. Hanya

saja, mereka mengatakan makna tersebut diarnbil dari perkataan And4
'th, i,!it,yangartinya, Anda makan dan minum, lalu Anda tidak bisa

tidur dan sakit karenanya. Mereka mengatakan bahwa makna perkataan

Lubaid, i$t pr;ti rii ,j, adalah g::$,;st /iJr guli r.ii ; "dari

seseorang yang sakit dan tertipu ini". Mereka berkat4 "Diriwayatkan
bahwa lafazh p3fsiliir' termasuk bermakna demikian, karena ia

seperti menipu."lolo

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut menurutlar adalalt

penaafrat yang telah alar sebutkan dari Ibnu Abbas, batrwa maknanya

yaitu, kau hanyalah termasuk golongan makhluk yang bisa sakit dengan

sebab makanan dan minuman, seperti halnya karni, dan kau bukatilah

Tuhan atau raja sehingga kami harus mematuhimg dan kami tahu kau

benar berkaitan dengan perkataanmu.

j,Jjt adalah wazon jrb a*i vatai:;,lr yaitu yang memiliki

paru-p4ru.

'm Ini merupakan satu bait qasidah panjang yang berisi berita tentang orang yang

kehilangan sebagian kaumnya dan pemimpin-pernimpin Arab, sambil
merenungi dominasi kematian dan kelemahan manusia.

Lafazh llrii malaranya adalah lemah. Lafazh iai maknanya adalatr terikat

dengan makanan dan minuman. Lihat Ad-Diwan (hal. 7l), Al Mawardi dalam
An-Nukat wa Al Uyun (41184), dan .Abu lJbaidah dalam Majaz Al Qur'an
(2/88).

roro Lihat Majaz Al Qtr'an (2/sB).



Tofstt Ath:I\aban

itt @ <i,{lig r3 oyi'Y";6' 6r5r$Ldv
;h6#fi @,,fr fi i], #i 3.,i(tii6 .r;;

#;;ari'&
"Kamu ddak lain nrglainl<art seorang n.ornsir seputi kani;

maka df,tcrdl<fiifi sesufrit rrnfuiizat, iikal<ntnu nwumg
tennasntk oxtflg. oq&r* y urg benf,r.' Shdlih nrrr'lj aw ab, " Ini

seel<or untafutina, iamarQunyai giliroln unt;rtk

mendapad<an dr, dtrtl<anw maln[trryai gilitarr pulaunatk
nwndflpdl<on dir difimi yang tffteltu. Dan imgstilahlffiw

senath untabetho iat dengm sesumtttlcelahatmt, ydrrg

merqebabkml<mw dlwr ditimpa oleh dzfrhmiyang
beilrj (Qs. Asy.Syu'araa' l26k 154.1561

Talrwil fiman Allah: 'u e{ oL *9,eY 6ri, fi51u
;A6#fj @,,fr i a2 *1r :,]r 6 "iG .2S J6 @ q-#1
Gj # i- 4t::; '{fV (Kamu tidak tain metainhan seorans

nunwia seperti kami; maka datangkanlah sesuatu muhiizat' iika
kamu memang termosuk orungerung yang benar. Shalih rueniawab,
nlni seehor untn betina, ia numpunyai SiliiCI, untuk mendapatfun

ah, dan komu mempunyai gilhan pula untuh nendapatkan air di

hart yang turtentu Dan janganlah kamu sentuh unta betina itu

dcngan sesuatu kejahatan, yang menyebablean kamu akan ditimpa

oleh adztb hariyang besar.u)

Allah SWT berfirman menceritakan perkataan kaum Tsamud

kepada nabi mereka, Shalih: llU "I{amu tidaklain," wahai SnAin {
6r;i "Melainkan seorang manusia seperti lcomi," dari anak Adam,

makan seperti kami makan dan minum sepeni kami. Kau bukanlatr

Tuhan atau raja, maka kenapa kami hanrs mengilnrtimu? Jikakau benar

tt-
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dalam ucapanmu dan Allah memang telatr mengutusmu kepada kami

i9 -.8 "Maka datangkanlah sesuatu mukjizat," (dalil dan bukti)
batrwa kau memang benar dalam ucapanmu itu.

26934. Ahmad bin Amru Al Bashri menceritakan kepadakrl ia
berkata: Amru bin Ashim Al Kilabi menceritakan kepada

kad, ia berkata: Daud bin Abu Al Furat menceritakan kepada

kami, ia berkata: Ilba bin Ahmar menceritakan kepada karni
dari Itcimab dari Ibnu Abbas, batrwa Nabi Shalih diutus

. Allah kepada kaurnnya, lalu mereka beriman dan

mengilartinya. Namtrn, setelatr Shalih wafaq mereka mtrtad
dari Islam. Kemudian Shalih dataog kepada mereka dan

berkat4 err{ku adalah Shalih." Mereka menjawab, *Jika kau

menulng benar, maka datangkanlah satu bukti kepada kami."
Ia lalu menrbawakan urta kepada mereka. Namun mereka

tetap mendustakannya dan menyembelih unta tersebut, maka

Allah me,ngadzab mereka.''lol I

---Firman-Nya" * ;; $1 -K3 $;r 6 ri6 .*i J6 "st*trh
menjawab, 'Ini seekor unta betina, ia mempwtyai giliran untuk

mendapatkan air, dan lramu mempunyai giliran ptla untuk
mendapatkan air di lwri yang tertentu'. " Maksudnya adalah, Shalih

berkata kepada kaum Tsamud manakala mereka meminta kepadanya

satu bukti yang dengannya mereka ketahui kebenarannya, lalu ia
mendatangkan kepada mereka seekor unta yang ia keluarkan dari

sebuatr batu besar atau anak bukit, *Ini seekor unta betina, ia
mempunyai giliran untuk mendapatkan air, dan kamu mempunyai

gliran yang sama sepertinya unhrk mendapatkan air pada hari yang

tertenttr. Pada hari gilirannya kalian tidak boleh sedikit pun

rotr As-suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6/316), ia me'nukilnya dari Ibnu Abu
Ad-Dunya dalan Man 'Aasya Ba'd Al Maut, dan Ibnu Abu Hatim dari Ibnu
Abbas.
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meminumnyq dan pada hari giliran kalian, sediki tpun ia tidak boleh

meminumnya."

Makna lafazh./pl adalah grliran dan bagian mendapatkan air.

Allatr berfirman, "Ia (unta) memiliki gliran untuk mendapatkan air dan

kalian pun memiliki giliran yang sama"

kasrah,seluruhnya berbentuk mashdq.

Firman-Nya, ;A6#{; "Mt iwtgmlah kamu sentuh wtta

betina itu dengan sesuatu kcjalwtan" Maksudnya adatab janganlatt

kalian menyenhrbnya de,lrgan sesuatu yang menyakitinya, seperti

menyembelihnya dan membrmulurya.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli tal<r il.

Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26835. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritrikan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj melreritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, telrtang firman Allab ;A6#{i
"Dan janganlah kamu sentuh tmta betitu itu dengot sesuatu

lrejalutan," ia berkata, "Maknanya adalab janganlah kalian

menyembelihnya.'lo12

Firman-Nya" # ii-)t::; {LV "Yang merytebabkmr ka nu

akan ditimp oleh adzab hui yang beso," maksudnya adalab maka

kalian akan ditimpaadzabhari yang besar dari Altah.

oco

r0r2 As-Suyrthi dalam Ad-Durr Al Mantsur AA$), ia menukilnya dari Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Juraij, dan As-Syaukani dalam Fath Al Qadir QDzl).
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q'\E dy O'ohr u\ I Ai@ a,-+"'#i6;ie
gt rF\ 3fr $,Lti @'r$, r3j4 <,(

"Kefiudi.orrnrsekanwfuwfua,lalinrselameniadi
rnaryesal, mal<,a nrz:el<n ditirnpa adzab, Sesungzhny a padt
yarlg de,nrikifrJ iatbenm-benar terdapatbukti yolrlg nyatn

Danailalahl<ebmrydl<ilrlnrereladdakbdwun.Dan
sasnngguhny a Tulwrvrw benar-benar Dialflh Yang Mahr

P el:lcasa logi Mdlw P my ay urg."
(Qs. Asy,Syu'araa' lZ6k L57.159)

Takwit fiman Atlah: \::S\i3::,*@ qr.+i'G466;ifr

(Kemudian mereka membunuhnya, lalu rureha nuniadi menyesal,

maha Ucrelca ditimpa adztb. Sesungguhnya pada yang demikian itu

benar-ftnar terdapat bukti yang nyata Dan adahh hebanyakan

mereka tidak befinan. Dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar

Diolah Yang Maha Perhosa lagi Maha Penyayang)

Maksudnya adalah, kaum Tsamud lalu melanggar perintah nabi

mereka, Shalih AS. Meieka menyembelih unta betina yang telah

dikatakan shalih:kepada merekq ;A6F lj " Dan ianganlah kamu

sentuh tmta betina itu dengan sesuatu kciahatan." Oleh karena itq
mereka jadi menyesal karena menyembelihnya. Namun penyesalan

mereka tidak bergun4 dan mereka binasa ditimpa adzab Allah yang

telah diancamkan Shalih kepada mereka.

Firman-Nya, ';.5 Aft g'i:) "sesungguhnya pada yang demikian

itu benar-benar terdapat buhi yang nyata.' Maksudnya adalah,
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sesungguhnya dalasr tlyrt Grcmtinasaan)rol3 1*o116 yang diSebabkan

oleh perbuatan mereka melryembelih rmta dali Allah dan melanggar

perintatr Nabi shalih, terdapat pe,ngajaran bagi orang yang mau

mengambil pengajaran darinya +ai Mutraruna& dali kalangan

tcaummu. 6yflfii$ 6((: "Dan adaloh kcborynkan merek7

tidak beriman," dalam ilmu Atlah yang 4i' 4t "tY "Don

sestmgguhnya Tulunmu," hai Muhamrnad ,;:t 'tfi "B','*-benu

Dialah yong MAlw Perkosa," delam pernbalamn-Nya terbadaP musutr-

mtrsulr-Nya iSi "I'agi Matu Perryayang," terhadap orang yang

beriman kepada-Nya dari malfiluk-maktrluk-Nya

@e

Fat@6jfi{i1J qA{JEir@p ';$r?tt3'#dK

{#br#1,slr;r.w@*i*';il3fr't
@ 6fis#6$YGi

"Krnt;nLuthtrllahmeofustrlfurrrasul,rasul,laifrl<4sauilqa'
m1yel<a, Lurt, ba1t1a11al<epadg m,nel<4 'lvlengqpal34p6ry frdak

bqtakwa?' Sesnngguhnyo alr,rr adalih qtorlwtasti
l<epccyaan (yat s diuas) b4admur malrc Wtakwalah
WpaAn ettan dmtaattahbpadaku-Dan aku *lorlL@i 

'.

ttd"k mtutto utrrlh l<eeadffiau das aral<nJ ttr+ y|a!!u fidak

lfur l.roriuyalah dffi Tirtirr- Semesrc Nrrin'''
(Qs. Asy'SYr'araa' 126lz t60'L641

tor3 Dahm manuskrip tertera: liiy.f, dan yang benar adalah yang kami cantumt<an

darinaskahlain. :
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rarrwil fiman Allah: LJ;lA.tJ61@ ,#:Xt *3-?3 ;$
ifA b A;gJat%@ rj$ -il:fi'@ U J; F a;@ tF {i
@ <gii',$ & JtGi' (Kaum Luth telah mendustahm rasul-

rosul, hefika saudara mcreka, Luth, betkata heryda mcrelca,

"Mengapa kamu tidoh bertahwa?" Sesunggrrtnya aku dalah
seorarrg rasul hepnrcayaan lyang diutnsJ hepodarntt" ,nakl

bertakwatah kepada Allah dan taatlah kepadahu Dan ahu sehali-hali

tidabtrninta upah le,epadamu alos ajahan itu; ryahhu frdah lak
hotyolah dafi Tuhan SentcstaAlan )

Allah SwT berfirman: +3 ?S JiK 'tarr* Luth telah

mendustakan," rasul-rasul yang diutus Allah kepada mereka ketika

saudara mereka, Lutlr, berkata kepada mereka, 'tMengapa kalian tidak

bertahnrq wahai karmku?" 5A Fl a "seswtggalnya afu adotah

seorang rasul kepercayaan (yang dintus) kcpadamu" utusan dari

Tuhan kalian A "Keperccyoon," mengernban wahyu-Nya dan

menyarrpaikan risalah-Nya 'iiot liJ$ "Maka bertatwalah koryda

Atlat,"lmda diri kalian sendiri, jangan sampai silcsa-Nya menimpa

kalian l<ar€oa pendustaan kalian akan rasul-Nya il;JY uDon taatlah

kepadaht,' padra yang aku daloilabkm tepada }"tia1, karcna aku

tunj*i kalian ke@a jalan yang benr. i e r{"W1-6 "M, aht

sekati-Lali fidak minta uph kepadantz," manpun balasan dari kalian

atas nasihatlu rmtuk kalian dan dahilabku kepada Tuhan, kecuali dari

Tuhan SemestaAlarn.

6i6?j,'ifrs
"lvfatgapal<nraunenaatuWienislclakiiliatnratnnrntsia,
darJkfr rrutingallonistri.isfiriyottgdiiordilrrarr.olehTulwrtrrru

eoc

fr'X i; &'K'JL 
('ai:ii@ a+:ir A i;!tri'rli.1
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untttLrnu'bahlr;arrJl<frnwadalahorungoft mgyang
melampati batas." (Qs. Asy'Syr',araa' 12672 165'1661

Tatrwit firmalr Allah: 'JLti'ui|{t@ aJff 'v'"61\'r3i6

@ 6j,6 .i'fi l; &,tXii &'fi (Mengapa kamu mendatangi

jenis lelaki'di'antara manusii, dan hamu tinggalhan istri-istri yang

dijadihan okh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah ofang-

orung yang melatnpaui barls)

'$frIrl;!\i|rffi "Mengapa pamu mendatangi ienis 1elaki."

Apakah kalian menyetublhi dubur sesama kaum lelaki dari jeds

manusia? &,6;;5t:fsi$c aiari-t "Dan *amu tinggaltan istri-istri

yang dija;likan olih Tuhanmu untulqnil. " Kalian tinggalkan faraj isn-

istri kalian yang telatr diciptakan Tuhan untuk kalian, lalu Dia halalkan

bagi kalian

Diriwayatkan batrwa ayat ini dalarn qira'at Abdullah berbunyi,

*,i\r {€ft'€'cvt v't' i:*{:.

Penalonilan kami sesuai dengan pena}:urilan para atrli tal$ril

mengenai ayat ini. Mereka yang berpendapat demikian diantaranya

yaitu:

26836. Mghammad bin Amru menceritakan kepadaktl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Haxits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kwada karni, ia berkata:

waraqa menceritakan kepada kami, semuany_a dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, tSt'K'*liir;Si
frtX;; "Dan kamu tinggatkan istri-isti )ang diiaditan oleh

Tuhanmu untulonu," ia berkata' "Maknanya adalah, kalian
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. tinggalkan faraj wanita dan berpaling kepada anus lelaki dan

anus wanita."lol4

26837. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan yang

senada.

Firman-Ny", 6iG "€';A $ "Bahkan kamu adatah orong-

orang yang melampaui batas." Maksudnya adalah, batrkan kalian

adalah kaum yang melampaui apa yang diperbolehkan Tuhan bagi

kalian dan dihalalkan-Nya untuk kalian, dart faraj kepada apa yang

diharamkan-Nya atas kalian.

26838. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, 6i?.?j'i;:S
"Bahkan kamu adalah orang-orang yang melampatti batas,"

- ia berkata, "Malananya adalah, kaum yang melampaui
-[4Ur.rrl0ls

@oo

i fr4-;L J6@ 6;:5-u:'i$ S$.{i I A tiu
@ryif

'Maeka rnmiawab, 'Hai Luth, senrnggulury d iikal<f,ittu
fidnkfutrhat.t|benar-benorl<an\utemwmtkofi mg.orcmg

rotn Mujahid dalam tafsirnya (hal. 513), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912808),

Al Baghawi dalan Ma'alim At-Tanzil (41273), dan Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al
Masir (61140).

r0r5 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D73)tarrpasanad.
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y clttg diusitr' . Luth bql<ata,'Senrngguhny d dku s(mgot benci
lnpada puktatmvrut'." (Qs. Asy,Syu'araa' 12612 167.L68)

rakwir riman A[ah: J6@ A,;N'n1';33 ${-;i l,r! 136

@ AFif e 'Sy:;6; (Mereka ntenjawab, nHai Luth, sesungguhnya
jika kamu tidak berhenti, benar-benar kamu termosuh orang4rang
ydng dinsh." Lulh berhata, uSesungguhnya aku sangat benci hepada

perbaatanmu')

Makzudnya adalah, kaum Luth berkata, $i-rfr I od "Hoi
Luth, sesunggilvrya jila kamu tidak b,erhenfi " untuk melarang kami

mendatangi sesarna lelaki ,:#51 'u'l;!3 "Beno-benar kamu

termasuk orang-orang yang diusir,' dati negeri karni. 'n'tJAAfi|
'49t "Luth berkata, 'sesungguhnya aht sangat benci kcpad4

perbuatanma'. ".Yaitu mendatangi sesama lelaki pada dubur mer:eka- '$
'4GIf "lho sangat benci," dan mengingkari perbuatan itu. ..

eee

46s*$t 'r;x,{t{v,'*3@ 5J{ q,F6 I q
@r#f

" (l-uth bqiloa),'Y a Tuhanlr,u selmlcniah aku besefit
l<ehmgalu dnri (akiba) pufuaan yorrJg mrr:el<a Wal<fir.

I,zluKaffJiselorlnatl<aniabqettal<ehosutydsemuq
kr;rlzrrli seorffiig puenpun tuo (i:trir'ry,o), lffigtsnnd.ruk

ilalanJ golongan yorlry tingal'."
(Qs. Asy,Syu'araa' 126l: L69.l7l)
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Takwir riman A[ah:'r-ss ;&l*i@6J:x-q .fc e q
@ ';ry",ffi a $#" {1 @ ( tluth berdoaJ, "Ya Tahanku

ito*otiroolah aku beserta keluargahu dari [akibatJ perbuaton yong

mereka kerjakan." Lolu Kami selamathan ia beserta heluarganya

semtua, kecwli seorang perernpuan tua ftstrinyaJ, ya"g tetmosuk

dalam golongan Yang tinssal)

Maksudnyaadalatl,makaketikakaumrryamengancamakan
mengusirnya dari negeri mereka jika ia tidak berhenti melanang mereka

melak,kan perbuatan keji itg, Luth memohon pertolongan, ,tY ,Fu Jrt
,,Ya Tuhanht selamatkanlah aht beserta keluargaht," dali siksa-Mu

terhadap mereka atas perbuatan mereka mendatangi sesama lelaki'

il*jn*5 "lalu Kami selamatkan ia beserta kcluogawa'; 
^Y.

siksaan Kami yang Kami timpakan kepada kaum bfih. W\1I'F'JL
"Kecaali seorang PeremPtwr tua (isttinya), yang termasuk dalam

golonganyangtinggal,"l<arefrasudahlamahidup'iajadittra'Ia
dibinasakan di antara keluarga LurtlU karena ia pernatr menunjuk*an

turnrr-tirn,, Luth kePadakaumnYa. 
.

Adayangberpendapatbatrwadikatakandt'6ltd,.'temmasuk
orang-orang yang masih tinggal" karena ia tidak dibinasakan bersama

kaumnya di kampung hataman merek4 melainkan ia ditimpa bahr

setelatr keluar dari kamprmg mereka bersam3 Luth dan anak

peremprumny& Oleh karena itu, ia temrasuk i.rr6Jt "orang-omng ytrtg

masih hidup" sezudah kebinasaan kaumnya, kemudian Allatl

mem-binasakannya dengan menghujani sisa-sisa kaum Luth dengan

batu.fl(ami telah menjelaskan hal tersebut pada bagian yang lalU

berilut dalil-dalil peodukungnyq maka tidak perlu lagi mengulangrya'

ooo
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"Kerntdiatrt l<uni binallrtl<m ytrJg hin. Dart l<orlni lwiorrti

mrrrel<a ilengmlwior (bt ,i mal<n ennt ielelclahlwion ydrJg

or(mg.or(mg yaflg talah diberi peringatan itu-
Sesnngguhny a pada ydr.g den:,dlkifrJ itubeflar'benat tetdopat

bti.ti-bukti yang rryat* Dan odalahl<ebaruyalrfrn nrl":el<a

ddakbd'rrrr*r.DansewrrgulnyaTuhmvrutrbenat'benfrr
Dialnh Y mrg Malw P qkasa l@ i0,,ddro P my cy utg!'

(Qs. Asy'Syu'araa' 12612 172'L7 5')

raknir lirman Allah: FruW *W@b+f,(]"i
@ jJi'difi f :,$U@'*Y i7l l'('("ds 

"ryt.i 
6t @ i+,.ili

(Kemudian Kami binasakan yang'lain Dan Kami huianilnereka

dengan hujan \hatul rnoha anut ieleklah huian yang runimpa

orang4rrang yang tetah dibefi peringatan itu Seswtgguhnya pada

yang dcmikian itu benarbenat terdapat bufui-buHi yurg nyata. Dan

adatah kebanyahan meruka tiduh berinan Dan sesungguhnya

Tuhanmu, benar-benar Djalah Yang Maha Pe*osa bgi Maha

Penyayang)

Maksudnya adalah, kemudian Kami binasakan kaum Luth yang

1"i". ?rf, p{"€fifr "Dan Kami huiani mereka dengan truian (botu),"

yang Allali kirimkan kepada mereka batu dari neraka yang ttrnrn dari

lanet. 'u4:J5 1; XS "Maka amat ieleHah huian yang menimpa

orang-orang yang telah diberi peringatan ifa " Sebun*-buruk hujan

adalah hujan yang menimpa kaum yang telah diperingatkan oleh nabi

mereka, lalu mereka mendustakannya.
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Firman-Nyq'';Sety' 4'irl " sesunggubrya pada yang demikian

itu benar-betw terdapat bubi-buki yang n1nta," maksrdnya adalah,

sesunggtrhnya pada kebinasaan kaum LuttU lantaran mendustakan rasul

IGmi, terdapat ibrah dan pengajaran bagi kaummg hai Muhammad.

Mereka bisa mengarnbil pelajaran darinya terkait pendustaan mereka

terhadapmu dan penolakan mereka akan kebenaran yang kau bawa

kepada mereka dari sisi Tuhanmu. 1rg3'f3t it( 6 "Dan adalah
kcbaWakan ryerefu tidak beriman," dalam ilmu Allatr yang azzli. 'L)3

i*\ iill ! i$ "sesunguluya Tulnnmu, benar-benar Dialah Yorg
Maho Perkasa lagi lutatu Penyayang," tetrhadq) orang yang beriman

kepada-Nya.

4@

eoo

rii,<ir #p J6 !l@ 
"!i5 i{q A;1 6<

i*I^(!fi6@U5,a5s
"Pendudnk Ail<ah tehh rnendrustal<m rastilqastil; ketikn
Syu' aih bql,ata kepadf, nrrl":eloa,'Mangapa l<firtu frdak

bqtakwa'? Sesungguhny a alu ddalah seofimg rasl,,rl

l<epucayam(yorrrsilhrtus)kepadanwnal<abettakwal,ah
ke@dn Nlah dan tadahlrcpodal,ato
(Qs. Asy.Syu'araa' [26]: !76.1791

rakwit fiman Arlah: l;i'iLJ6rl@Al13f 'S:i &1:;K
@!i'=ir'J,( !i3'6@D ',6Jr; #;t@ 'ir:;{t (pendudahAihah

telah mcndustahan rasuhrasul; ketiha Syu'oib berhata kepoda

mcreka, "Mengapa hatrut tidah bertalcwa? Sesungguhnya aku ofulth
seorang rasul lr.epercayaan lyang dir.tusl kcpadonu, ,ntlcl
bertalcwalah kepoda Allnh dan toatlah kepo.daku')



TCsirArhjllubari

Allah swT berfirman: t0t6 'S?i {;1 (K "Pen&duk Aikah

telah men&rstakan" &!i'p" artinya pohon yang rindang, yaitu b€rtuk

tr:nggal dari alfJi,,flry setiap pohon yang rindang di kalangan orang

Arab dinamakan ES. S"U"g"i.-" ucapan Nabighah bani Dzibyan

berihrt ini:

:!lY*a:',*,-"yi, 'nef;-,\t;.
aa a a a a

" Dengon bulu-bulu hitam merpai polon yng riadong,

dia buka tanbalon yang menempel kc gsi'gttsinya dengan celok

Istmid"totS

Menunrt satu pendapat, #i at^lf aaaaU penduduk Madyan.

Mereka yagg berp€ndapat demikian diantaranya yaittr:

26839. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih

me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr
'menceritakan kepadaku dad Ali, dari Ibaru Abbqg, tentang

firman Allab ,*Ft{<g lfrl iK "errrarark fitan teutr

mendustakan rasul-ruul," ia berkata, "Maknanya adalah,

penduduk hutan beltrkar."I0le

26840. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadalql ia berkaa:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

merrceritakan kepadahq ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, telrtang firman Allah,

1016 Dalam manuskrip tertera: llti dan png benar adalah yang kami cantumlcan.
t0t7 lbid
rort Ini menrpakan satu bait qasidah yang berisi tentang istri An-Nu'man bin Al

Mundzir.
Makna lafazh i;.r adalatr tersingkap. prlii artinya bulu yang sangat hitam,

yang berada di sayap depan burung. l:rrfir artinya gusi. Lihatl &Diwut(hal. 40).
rore As-S^-arqandi dalam tafsirnya QD60) dan Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'oni

Q3n7t).
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,tyr$t i{::i #:r1 ijK "rrrrdrrduk Aikah,telah mendustatran

rasul-rasul," ia berkata, "Idazh l($l artinya lc,umpulan

pepohonan."lo2o

26841. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkat4
"Finnan Allah i$.jfi -Sll ,l$df< "Penduduk Aikalt tetah

mendust&an rasul-rasttl," maksudnya adatah penduduk

Madyan. I.rrta/r_flili utti"yu pohon yang rindang."ro2r

26842. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

kepada karni, ia berkata: Ibnu Z,aid brkata
tentang firm* Allab 'qr.Ifi ';*3 {;1 (K "prrrdrrduk

Ailrah telah mendustakan rasul-rasul," ia berkat4 "I-afah
&Ir -rto.raoy" adalah pohon, (Atlah mengrrtus Syu'aib
ft"pudu kaumnya penduduk Madyan dan kepada penduduk

peaaamanl,ton dan mereka adalah penduduk Aileh. Lafazh
'-J<l dan &-li merupakan benhrk sinonim."roa

Firman-Nya, 'of;i {1 1j,, 'it J'6 it "Ketika gu'aib bertrota

lrepoda mereka, 'Mengapa komu fidak bertalwa'Z " Maksudnya adalalr"

tidal&ah kalian takut akan siksaan Allah atas kemaksiatan kalian
kepada-Nytt {3 Ot "sesungguhnya atat adalah (uttuan)," dari Allatl
'6 5;, "seorang rasul kepercayaan," mengemban wahyu-Ny" ffi
"Maka bertakwalah (akan)," siksaan 'Kl atas pembangkangan kalian

r@ Ibnu Abu llatim dalam tafsirnya (9,12810) dan Al Bagbawi dotrram Ma'atim At-
T*ail@D75).

r@r fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2810) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma'oi Al Qur'm (5/100).

l@ Dalam manuskrip tertera: Allah mengutus Syu'aib kepada mereka, dan mereka
addah penduduk pedalaman.

'* lbnu Abu Hatim dalam tafsiniya (IDSLO\.



TSstuAth:Ilubui

terhadap perintah-Nya p;iV "Dan taatlah kcpadaht," (maka) kalian

akan mendapat petunjuk.

coa

6$t$ o & JftjJ it ; e $'{Ld:qK'ltij@
'uq;$'br:C#{j

"Dorrtal<uselcali.l<f,liddf,kmenintaupahl<qadarnttatas
dial<nn itu; u1alilcu ddaklainhaffyalah dnri Tuhnrl Senwsta

Alorn.Senpumalanlahtal<arm.dmiang@r/.flhllrrrmt
temantk or arJg. orcmg y dflg ntetagilorrt."

(Qs- Asy-Syr'araa' 126l:. 180,181)

rarcwl n*9"ldjg: 
. #* 1*l itp b r*'&tU

@ ao#ir '*v,K $ 
"tglijf@ 

ii|li'rooi'*u sehatikari tida*
meminta apah hepadamu atos ajohan itu; upahha ffiah lain
hanyalah dari Tuhan Semesta Alaru Senryurnakanlah nkaron dan
janganlah kamu tennosuh orangerCItg yang neragihan)

Sytr'aib berkata: '$Li\-6 "Dan aht sekati-kali tidak meminta

lcepadamu", maupun gri;uru" atas nasihatku k padu kalian. $ &Jy
$g!jrf@ aJtJf "(Jpahht tidak toin honyatah dori Tuh,an Semesta

Alam. Semptrnakanlah taksan," penrfiilah hak-hak manusia dalam

hal takaran. 'to.35l;lj'K{j "Dan jangantah kamu terdasuk orang-

orang yang merugikon,' dan janganlah kalian termasuk orang yang

mengurangi hak-hak mereka

CCC
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gti;{;'}1(5 ;(ti|#{j @ r;g-Ifr oWUb2
'u#i,;;il

"Dorrt tirtMglah dmgan wqan ycrrghmts. Dan ianganlah
l<m& mmtgil<f,rJ mamsio padahak hawa ilan iangolnlah

l<frnw metaiciela ili nntlrobuffli ilengm menhm
lcr.rusalcrrrt " (Qs. AsV,SV"'araa' 126l: 182. 183)

Talrwil firman Allah:-,i$i i#{j @ iF q.tr$\65
'u.# ${re*X{j ii6 @an timbangtth Eirgo, wazan yans

htrtts. Dan janganlah hontu merugihan manusia pada hak-haknya

dan janganlah kanu merajalela di muko brot i dcngan membuat

kerusahan)

Firman-Nya, df,i,\ 't$ "D&7 timbanglah dengan

timbangan," makstrdnya adalah timbangan Gf'4i "Yang hrus," yang

tidak merugikan orang yang kalian timbanbkan untuknya. W{;
'ru;6i "Dan janganlah kamu merugikan marutsia pado hak-

habtya," serta jangan mengrrangi hak-hak manusia dalam hd. wazan

dan takaran . 4j, ,fig$ {3 "Dan jwtganlah kanu merajalela di
mulra bumi dengan membuot kcrtuakm4 " se,rta jangan banyak berbuat.

kenrsakandi mukabumi.

Kami telah meqielaskan selunrbnya dengan dalildalil
pendukungny4 berikut perbedaan pendapat para ahli takwil mengenai

tal$,il nya Oleh karena itu, tidak perlu diulang lagt di tempat ini.

CCC
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'oi.:X'nLfrUSt66 @ Ut'#c $ W6
gt" hi*t @ 

-.eSI t'"1 Jtfi 
"fi 

Ci, b.JLiJY'
'*.+izfr 'n aKoL i|Al'e 6:.{

"Drrrrbettali'ru,ffirrirlprrdtNlruhycrrgtclahmenciptoliurrr
l<f,ntu ilm uma-ttmat yorrrg ilahtia. Mqeloafud<fra,

'sesnnguhnyalcmrw adalah salah recncmg ilmi orutg.oratg
yarrg l<enf, sihir, dffr l<mtu fidak |lcin mel.ainl<m seorcmg

mfinlsio *puti kfini, dm, se^ilnggil:n'ry, a l<olni y akin b ahw a
l<firw benm -benar temornl/r- or cmg- ofi mg y ang kr&$ta-
Mdl<n ialzlrlcmilah atas l(&rli SwJpalarr dmi lrarrgit, iil<a

l<firw tennas'uk or(mg, orcmg y arJg Mtfrr' .'
(Qs. Asy'Syu'araa' 126lz 184'187)

Tatrwit firman Ntah: -i#i196@ el;li'ri+f 'K;f, aStt;EV
sr*, @ fu.4<ir'; i$3 $gr 5 $i316 @'u;t5'u:A

@ u|.#'u AKoyWl'i (r6€!F @an oenanoaun kqoda
Allah yang telah ncnciptakan hamu dan wnat-wnat yang dahulu
Mereha berhata, oSesungguhnya kamu adalah salah seorang dari

orangerang yotg hena sihh, dan kamatidah lain melainhan seorotg

manusia seperti han i, dan sesungguhnya kami yakin bohwa hamu

benar-benar termasuk orang4rung yang berdusto" Maha
jotuhkantah atos kart gwtpalan dari langit, iiha hamu teruusuk

yang benan')

Allah SWT berfirman: ffi "D*, bertakwalah," hai kaum

akan siksaan Tuhan. 'Kf, o51 "Yang telah menciptakan karnu,"

(sebagai) makhluk. Maloa 'i$r: ;))\i Onj, 'tmat-umat terdahulu".

I-atazhl4#j, *gorang Arab ada dva qira'at:

@

f?ti-l
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P ertama: meng.kasrah-kan hurtrfT'lrz daln ba *ttz me*tasydid-
kanhgnrf/az iij..laj/r.

Ke&n: men4lummah-l<anfutruf jim rlan ba, sefiamentasydid-

kan huruf tam'i*i. Jika huruf fta dibuang dari aktrimya, maka baris

lrasrah pada jim dan ba lebih banyalq seperti firman Allalt *1 f$
WL K" " sesungguhnya syetan itu telah menyesatkon sebalwgian

besar di antara kamu." (Qs. Yaasin [36]: 62). Terkadang mereka juga

men-suhnt kan htrruf Da, seperti ucapan Abu Dztr'aib berikut ini:

"t!"1' 
J u.,r;.i*r.5 lt4-- q$tr ;H,,i.?-t:i

" Hw apan-ho apan mendekatkan kcmatian kc pada pemilifuy

ter ang-ter angaa dan menyenangkan monusia gener as i dttlu. "ro24

Penalcu,ilan tcarni ;gsyr dengan penakwitan para ahli takwil

mengenai makna lafazfr, iloalt. Mereka yang berpendapat demikian

diantaranya yaitu:

2684L- Ni menceritakan kepadakta ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada karli, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Allah,'d;\fi'W'i<U;c$ti3| " Dan bertakwalah

t@pada Allah yang telah menciptakan kamu dan umat-umot

yang dahulu," ia berkatq 'Maknanya adalah, makhluk-

-altt * terdahulu.'tto2'

268U. Muhammad bin Amru menceritakan kepadalal ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kalni, ia Mata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

t* Lihat Diwan Al Hudznliyyrn @at. 38), Abu Utaidah dalam Maiaz Al Qtr'an
Qlgl), dan Ibnu Manzhur dalam Lisan Al Arab (6114, $f294).

'* Abu Lrbaidah dalam Majaz Al Qr'*t Q8o) dn Ibnu Abu Hatim dalam
tafsirnya (9l2El2).



Waraqa menceritakan kepada lerni, semuanya dari Ibnu Abu
Najilr, dari Mujahid, tentang firman Altah o$i-$)6 "Oo"
wnat-urnat yang dalrulu," ia berkata, "Maknanya adalah,

makhluk (yang terdahulu)."I 026

26845. Yunus menceritakan kepadakrl ia. berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu T.aid &rl<ata
tentang firman Allah ia$il"${, "Dan utut-.mrat yang
dahulu," ia berkata, "Maknanya adal"h, makhluk-makhhrk
yang terdahulu .lxrfa/r_fidSt uraoy^adalah -akhh k."1027

Fimran-Nya" 1r;5 'u 'r.X Al $6 'Mereka berkata,
'Sesungguhrrya kmnu adalah salah seorang dari orong-orang yang
kerw sihir'." Maksudnya adalah, mereka berkata, "tr(arq hai Syu'aib,
bergantung kepada makanan dan minumarq sebagaimana kami
bergantung kepada keduanyq dan kau bukanlah malaikat. I|,$EA%
G'ii "Don kolr, tidak tain melainkan seorong marrusia seperti komi."
'Urr<JL; etfr t$ "Don sesungguhnya karni yakin batnp komu
benar-betw ternusuk orang-orang yang ber&tsta" Jil<a kau benar
dalam ucapanmu, bahwa kau adalah utusan Allab sebagaimana

anggapanmu, 131'rr!,g4t"J;ft "Maka jatuhkantah atas kati
gumpalan dri langit." Maksudnya adalah potongan-potongan dari
l*gt, yaitu bentuk jamak dati 1i3.

Penakrrilan kami sesuai dengan penakrrilan para atrli takwil.
Mereka yang berpendapat demikian diantaranya yaihr:

26846. Ati menceritakan kepadatcu, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnru Abbas, tentang

fdIifi,Arh:Iha}trri

t@6 Mulahid dalam tafsirnya (hal. 513), Ibnu Abu Hatim dalam tafsinrya (g2gt3),
dan Abu Ja'far An-Nuhhas doJam Ma'ani Al Qur'an(51102).tm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (5tl}2).

I
I

I

I

t
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firman AllalL 6 iuberkatq "Maknanya adalatl, potongan-

potongan.'l@8

26847. Diceritalon kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, Wl'e6:S"Gunpalan doi langit," ia
berkata, "Maknanya adalab begran dari langil'loze

26848. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid tr;flra,ra

tentang firman Atlah W 'i 61{ $J;ft
$:^'$gWJr* "Maka iatuhkonlah atas kami
gtmrylan dori langit, " ia berkata, "Maknanya adalab satu sisi

dari segrrmp al adzzrb dari latrgil.':l0lo

ooo

frf.fiAi ri itli ;i *,#K @ 6&r q{6t{ JG

*rjgrlii,(
"Syr, ' * 64<at+ 'Tuhanlculebih nengetalrui afu yang

l<fr nru W al<f,n' . Ketrutdimr ms elcn menhtstalcm Sy,' aib,
lalu nseb didn'l4 adedb Ndohari mqel& dhwungi awcfit.

Sesnngguhnya adzab iat adalf,h ddzabhmi yangbestr.n
(Qs. Asy,Syu'araa' l26h 188.189)

1028

rq29

r(E0

Al Haitsami dalam Majma' Az-Zau'a'id (7/89) dan Abu Ya'la dalam
musnadnya (5172).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (9D814), Abu Ja'far An-Nuhhas daJiam Ma'ani
Al Qur'm (5ll02), dan Al Mawardi dalarn An-Nakatwa Al Uyrn (4/186).
Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada lcami.
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rarrwl nman Ana\ 'iifr'l;.K @ 6J3 qfir$36
@ r# i6t:i i'#Sff,ht';; 4$; (svu'aib berhao,'oruhanku

lebih mengetahui apa yang hanu heriafun' Kemudiu mereka

nendustahan syu'aibr lalu nureha ditimpa adub pada hafi mereha

dinaangi awar, Sesmggrrtnya adzlb iru adalal, adzab hafi yutg

besar)

Makzudnya adalab Snr'aib berkata kepada kaumnya' q:$t$
ItJ:$ "Tuhanht lebih mengetalrui apa yang kanu kcriakon," Dia

Mat12 Mengetahui perbuatan-perbuatan kalian. Bagi-Nya, tak ada

sedikit pun yang tersembgnyi, dan Dia akan membalas kalian

dengannyh .'itK " Kemudian mereka mendttstakan Sytt'aib," sehingga

'i$ir|-''f i:fr "Lalu mereka ditimpa adzab pada lnri mereka

dinoungi avtan',"

Makna lafa/n iiilt adalah awan yang menarmgi merelca.

Manakala mereka telah lengkap berada di bawatrrya, meneka disambar

oleh api yang lalu menrbakar mereka- Demikian yang disebgtka atsar-

atso.Mereka yang berpendapat demikian diautaranya yaitu:

26849. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AHurrahman melrceritakan kepada lGmi, ia berkata: Suryan

menceritakan kepada kami dad Abp Ishalq dari zaid bin

Muawiyalu tentang firman Allah, 'fl9t17ji$'i:*, "Ialu

mereka ditimpa adzob pada lwi mereka dinomgi antort," ia

berkata, 'Maknanya adalall mereka merasakan panas yang

mengkhawatirkan mereka di rtrmah-rumatr mereka. [^alu

mgncullatr awan seperti mendgng. Mereka pun berlomba

mendatanginya, dan manakala mereka telatr lengkap berada di

bawahnya" mereka dibinasakan oleh ge'mpa5*,,i."1031

to:r Ungkapan senada disebutkalr oleh Ibnu Hajar dalam Fath Al Boi (61450) dan

Al Quthubi dalam tafsirnya (l3ll3T.
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26850. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'qub
menceritakan kepada karni dari Ja'far, tentang firman Allah,
'iJif ;;-Arli "Lalu merela ditimpa adzab pada hari mereka

dinaungi a14)an," ia berkat4 "Maknan5ra adalab mereka

menggali lubang-lubang di bawah tanah supaya mereka bisa

merasa sejuk di dalamnya. Namun begtu mereka

memastrkinya, temyata mereka merasa lebih panas daripada di
luar. Lafaztr fiESi aranyaawan."l032

26851. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Walrab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim
menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Qatadah berkata:

Syu'aib diutrs kepada dua umag yaitu kepada kaumnya

(penduduk Madyan) serta penduduk Al Ailoh, dan Al Aikah
terdiri dari pepohonan yang rimbun. Manakala Allah hendak

menyiksa merek4 Allah kirim hawa yang sangat panas kepada

merekao kemudian adzab tersebut dicabut bagi mereka seolalr-

-.* olatr seperti awan. Ketika awan tersebut telah dekat dari

mereka, mereka prur keluar untuk kesejukannya.

Setelah mereka berada di lawalury4 mereka disambar api.

Itulah makna firman Allab 'iht;l:::iJifr "Ialu rnereka

ditimpa adzab pada hori mereka dinattngi av,an."tB3

26852. Al Harits menceritakan kepadakq .ia berkata: Al Hasan

mrnceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Zaid (saudara

Hammad bin Zaid) menceritakan kepadaku, ia berkata: Hatim
bin Abu Shaghirah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Yazrrd Al Bahili menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku
bertanya kepada Abdullah bin Abbas tentang aya\ $(i.'i:lfr'
# ;;-;r:s i'( fttwi ri- " Lalu me r e ka ditimpa adz ai pada

1082 Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada k6qi.
rB3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(9l2Sl5).



fds*AtJn,Thatut,

hui mereka dinoungi awon Sesunggtthrrya adzab itu adalah

adzab hoi yng beso. " AMullah bin Abbas lalu menjawab,
*Allah mengirim hawa pengap dan sangat panas kepada

' mereka Hawa itu merrbuat mereka sesak napas, maka mereka

masuk ke dalam nrmah-rumah mereka Namun hawa itu
masuk melalui celah-celah rumah dan membuat mereka

semakin sesak napas. Mereka pun keluar dari rumah-nrmatr

mereka dan melarikan diri ke padang pasir. Allah lalu

mengirimkan kqada mereka awan yang mereka

dari matahari, maka mereka merasa sejuk dan nihnat. Mereka

lalu saling merranggil. Begihr mereka telah berhrmpul di
bawahnya, Allah mengirim api yang menyambar me,reka."

Abdullah bin Abbas berkate *Itulah makna aya! 1iit:i;
#$-4$C i,g ftt'itftf'Admb wda hor mereka dinaungi

av,@L Sesungufurya adzab itu adolah adzab ltoi yang

besff'.ulw *.,-

26853. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi, Al Harits menceritakan kepadakrl

ia berkata: AI l{asan menceritakan kepada l@mi, ia berkata:

Waraqa me,rceritakan kepada karri, semuanya dari Ibnu Abu
Najrlu dari Mujafri4 tentang firman AllalL Wri "Pada

Itoi mereka dinoungi awan," ia berkata, "Maknanya adatalt

narmgan edlzab atns m€[€ka."lo35

26854. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

rB Al llaldm dalam l, Itiusta&ak Qt62O) dan Al-Alusi dalam Rut, Al Ma'oi
oenm).rct Mujahid dalam ta&irnya (hal. 513) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
Qt2tlq.
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat" S;$t:{,
,t1 "sesungguhnya adzab itu adalah adzab ttui yang-t -'

besu," ia berkata, "Maknanya aitalah adzab yang menaungi

kaum Syu'aib."

Ibnu Juraij berkata, "Ketika Allah menurunkan adzab pertama

kepada merek4 Allah mengirimkan hawa yang sangat p&d,
maka keluarlah satu kelompok dari mereka yang bemamg di
bawahnya. Mereka pun merasakan nyaman, sejulg dan angn
yang lembut darinya. Allah lalu menimpakan suahr adzab atas

mereka dari awantersebut. Itulahmakna firman-Nya, tiAGea-2.-$Eli 
,.eazaO pada hari mereka dinattngi awan'.:r1036

26855. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada karni dad Ma'mar bin Rasyid, ia berkata:

Seorang lelaki dari kalangan satrabat kami menceritakan

kepadaku dari sebagian ulama, ia berkata "Mereka tidak
'.-menjalankan satu had (hukuman pidana). Allah lalu

melapangkan rezeki mereka. Kemudian mereka tidak
menjalankan satu had. Allatr lalu melapangkan rezeki mereka

Kemudian'mereka tidak menjalankan srrtu had. Allatr lalu
melapangkan rezeki mereka Setiap kali mereka tidak

menjalankan srrtu had, Allah melapangkan rezeki mereka.

Beghr Allah hendak membinasakan merekq Allah
mengirimkan kepada mereka hawa panas yang membuat

mereka tidak nyaman, sementara naungan dan air tidak

berguna bagi mereka, sehingga di antara mereka ada yang

pergi bemaung ke bawah segumpal awan. Ternyata ia merasa

sejulq maka ia memanggil teman-temannyq 'Marilatr ke

rqrc Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang ada pada kami,
kecuali dalam Tarilh Ath-Thabtri ( I /l 98- I 99).
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bawah awan itu'. Mereka prm perg tergesa-gesa

mendatanginyq hingga begrtu mereka telatr berkumpul, Allatr
sambarkan api atas mereka. Itutah makna ayat "itli $.4t1i
'Adzab pada hmi mereka dinaungi r*nr'.nto37

26856. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilatr
menceritakan kepada lerni dari Abu tlamzatr, dari Jabir, dari
Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Siapa yang menceritakan

kepadarnu dari kalangan ulama batrwa tidak ada adzab hari
naungan awan, maka dtrstakanlah 6iu.:r1038

26857. Diceritakan kepadaktr dari A1 Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ilbaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhatrhak berkata

tentang finnan Allab Wi ,i-4t1i 'ifr, "Lalu meretra

ditimpa adzab pada hwi mereka dinaungi owan," ia berkata"

"Yaifir kaum Syu'aib. Allah menahan awan aan ?ngin aari
mereka, maka mereka meftNa sangat kepanasan. Allatr lalu
mengirim kepada mereka awan yang mengandung adzab.

Ketika mereka melihat awan tersebu! mereka pergi bertindung

di bawahnya unttrk mencari kesejukan, namun mereka jusmr

disambar api, makamerelu6io u.rlo3e

26858. Yunus menceritakan .kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid be*ata
teirtans firman AuarL # ;;aaii,#St63]i ;;A6'i*,
"Lalu merelca ditimp admb pada ltsi mereka dinamgi
owatt Sesunguhnya adzab itu adalah adzab hoi yng

167 Abdurrazzak dalam tafsimya Qt465), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

._- (9DEl7), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-ToBil8ll82).t6r Ibnu Abu Hatim a*m tatimp (9/2315).
t6e Kami tidalc mencmulcannya aatani rcfcreirsi-rcfcrensi png ada pada kmi.
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besar." la berkata "Allah mengirimkan segumpal awan
kepada mereka dan mengirimkan matahari dengan panas yang
hampir membakar apa pun yang ada di muka bumi. Mereka
pun keluar mendatangi awan tersebu! hingga begttu mereka
telah berhrmpul semumya, Allah lenyapkan awan tersebut
dari mereka dan Allah panaskan matahari atas mereka"
sehingga mereka terbakar seperti terbakarnya belalang dalam
kuali penggorengan."luo

Firman-Nya, # r; ,it:i" L( i3; "seswtggulvryn adzab itu
adolah adzab hari yang besar.l' Maksudnya adalalt adzab hari yang
berawan itu adalah sahr hari siksaan yang besar bagi kaum Syu,aib.

,ifi'A4i,

aao

'#gsr
@eri

'o(6W,+,Oiy

"Sesungzhny a padn yarrg ilefiil<iflrJ iathrm.bflar
terdtpa tudf, (l<elqasam Nlah), tetnpil<ebarryat<m nselca

dnak bqirnclrt. Dan sesomgd:urry a Tuhmww funff .benflr
Adhh Y ang MaIw P qli.asa lngi lvftalw P eny cy utg.'

(Qt. Aty.Syrr'araa' 126lz 190- 191)

Talwit nrmln {-?h, 
'il, @ ',",3 {51 'rK;rW,rry, 

e'i,L
@ f;t 3dt 4 <$ lsesun-gsattnya'pado yans demikitn itu
benai-benar terfupt tanda [kekuosaan Attahl, tetapi kebanyahan
rnereka ddah beriman Dan sesungguhnya Tuhanma benar-benar
Ditlah Yang Maha Perkosa lagi Maha Penyayang)

'* lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(9t2817).
it
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Maksudnya adalall dalam penyilsaan Kami atas kaum Syu'aib
pada hari berawan itu karena mereka. mendustakan nabi merek4
Syu'aib, terdapat bukti bagi kaummq hai Muhammad, dan pengajaran

bagi orang yang mau mengambil pengajaran, bahwa Sunnah Kami pada

mereka terkait pendustaan mereka terhadapmg same sepeni Sunnatr
Kami terhadap penduduk Al Aikah. '*3 iKi L( 6 "Tetapi
kcbarynkan merekn tidak beriman," dalam ilmu IGmi yang azati
tentang mereka 4$3 ""li "Dan semngguhnya Tuhsnmu,' hai
Mnhammad, ,ifr'{ "Beno-benar Dialah Yang Maha perkoso,"

dalam pembalasan-Nya terlradap musuh-musuh-Nya F) "*g Maha
Penyalnng" terhadap orang yang bertobat dari -rlOi it--utttuk-Nya
dan kembali menaati-Nya.

oeet

I*\JI &i *tj @'a;ttil $ W frf'ifua$&
@##rq.@'*)fi'q

nDan sesnnguhay a N Qtn'ur, iniben$.ben*r ilitunurl<ut
olehTulwt Senwsta Alrrrr,, ilio dibawotttnm oleh Ar.kth N

Atnin (JiMl), ke dalnrr hdnw (lfiilhanwrad) dgcr l<ffrw
menjaili salah seofimg ili uttara or(mg.orcmg yffiJg men$qi

puingdfri, ilengmbalwsd Arab yortg ielas."
Qs. Aty.Syu'araa' l26h 192-1951

rakn il nm3y .a\!: @.ilq&i rrif, @';rlfi $ ii,l IA;
@ # #eq,@'eiiif i'"jgdf9'1oi 'i""gs*iya At
Qur'an hi bena*benar ditwunhon oleh Trrtan Setnesta Alarrr, dit,
dibau'a ttrun olch .4r-Ruh Al An iil lffifl], kc dolon hqtirrru
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[MuhamnadJ agar kanu meniadi salah seorang di antara orang-

orang yang ncmberi peringatan, dcngon bahosa Arab yangielas)

Huruf ha dalas latazh )l;$ "Dan sesungguhnya Al Qur:an,"
adatah kinalnhfllr aAr- ayat, i;bl i.# 4 dy-$ " Dan sekali-lcali

tidak dotang kcpado mereka suatu peringatan buu dui Tiun Yang

Malw Pemurah. " (Qs. Asy-Syu'araa' 126}.5)

Penjetasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.

Mereka y-ang berpendapat demikian diantaranya yaitu:

26859: Al Hasan me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada lo$ri, ia berkata: lvla'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman AltalL 6l'it
';E\fiI "Difirunkan oteh Tuhon Semesta Alam," ia berkata,

"Maknanya adalab Al Qur'an ini."lul

Para atrli qira:at berbeda tentang cara membaca firman-Nya,

i;fftSr*i{i "Dio dibm,a twun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril))'
-Mayoritas ahli qira'at l\iu dan Bashratr membacaaya 9',{i

dengan tat:ttfif(tanpa tasydid), L-:frU "Ar-Ruh Al Amin (Jibril),"

dengan rafa' (dtummah), yang maknaiya adalab Ruhul Aminlah yang

mernbawa Al Qtrr'an ry kepadu Muhamma4 yaitu Jibril

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya i! a"oguo fuiruf zai

f,ertasydid 'w\t L;jl dengan nashab (pada huruf t )'* yang

rst Abdurrazzak dalam tafsirnya Q1466), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(gDBl7), dan Al Mawardi dalam An'Nuka wa Al Uyn (41187).

tu2 
Qira'at Nafi,-Ibnu Katslr, Abu Amru, dan llafsh adalah dengan takhfrf (ndak

&r-rotyai4';i , M ifi\r iilt dengan bar:is rafo'. Artinya' Jibril -datang
membawanya. ateum"":tdsi Jtt'ir.u yuit t .* Allah swT. 'Lf fi, S'

4i n us"3li,Kaakmrlah, 'Rulwl Qudus (Jibril) yeyyf$Al Qur'an in
aori rinomz'. " (Qs. An-Nahl [6]: 102) ii a"U,# iE lri lif "Maka Jibril
itu telah merutrunkanmya (Al Qar'ol kc dalam hatimu dengan seizin Allah"
(Qs. Al Baqarah tzl:97). Manakala pada dua tempat ini Jibril addah pelaku
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malnanya adalall, Allah m€nurunkan Al Qur'an kepada *1\r Tilt',
yaitu Jibril As.

Pendapat yang benar mengenai masatatr ini menunrt kami

adatalr, kedua qira'at tersebut merupakan qira'at yang tersebar luas di

kalangan ahli qira'at selurutr negeri, dan maknanya pun berdekatan.

Oleh karena itu, dengan qira'at manapun yang dipakai qui' dalarr

membacanya, berarti dia benar. Hal tersebut karena jika Ruhul Amin

turun membawa Al Qur'an kepada Muhammad, tentu ia tidak turun

kecuali dengan perintah Allah kepadanya, dan orang yang beriman

kepada Allah pasti tahu tentang hd itu.

Pendapat yang kami katakaq bahwa malma Ruhul Amin di sini

adatah Jibril, sesuai dengan pendapat para atrli taln^'il. Mereka yang

berpendapat derrikian diantaranya yaitu:

26860. Mtrhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakrl ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakrl ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahku menrcdltakan

kepadaku dari ayabnya dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL

b€rdasad€n ijma, mereka mengembalikan apa yang merreka perselisihkan

kepada apa yang mereka sepakati.

Huruf ba dalam pada .{ berfungsi untuk rineirjadikannya sebagar fi'l muta'addi

ftata kerja yang memliutuhkan objek -Ed), ssSegaimena tasydid pada lafaz.h

,)y, adalah fi ' I muta' addi.
Simentaraitu, ulama lain membacanya t i! a*g* tasydid, *\ ti) dengan

nashab. Maknanya a{alatl' Allah menuniikan Rulrul Amin untuk-me,mbawanya.

Argumentasi mereka yaitu karena lafaz.h terse-but_ datang mengiringi kabar

**e penurunan Al Qur'an, yaltu i4jil( ;ti#ry, "Dan sexuguluryg-.A!
Our'm ini bens-bens diannkan oteh Tnhin semesta alom." Irfu* J;I)
Tiuitlt -i na* (ib a"oguo t asy did. seolah-olah kalimat'qyl:fr?ii rrti ; 

Dt o

dibm,a tttrun oleh Ar-Ruh Al Amin (Jibril)," kembali kepada-kalam Allah
sebelumnya supaya alfiir kalimatnya menjadi selaras delgan redaksi awalnya"

sebab ia berada dalam konteksnya.Lthat Huiiah Al Qira'at (hal. 520-521). ;
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i*'Ji Ut *'Jj "Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al Amin
(Jibril)," ia berkat4 'Maksudnya adalah Jibril.-lo{3

26861. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtrrazzak

,ir,.. mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan
kp:ltkami dari Qatadall tentang firman Allah, U *t;
full "Dia diboh,a firun oleh Ar-Ruh Al Amin |Jlbril1,,, ia

berkata, "Maksudnya adalah Jibril., I 044

26862. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata .. e;{f U **
Jibril.-1045

26863- Diceritakan kepadaku dari Al Husai4 ia berkata: Atu
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada
karni, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman.All.b er$i U ia berkat4 ..Maksudnya

-*t adalahJibril."lo46

Firman-Nya, 4 &
maksudnya adalalu Ruhul
membacakannya kepadamu,

memahaminya dengan hatimu.

Firman-Nya, U:S n '"h "Agtr komu menjadi salah
seorang di antua orang-orang yang memberi peringatan," maksudnya
adalalL supaya kau menjadi golongan rasul-rasul Allah yang telatr
mengingatkan orzurg-orang yang diutus mereka kepadanya dari kaum

ro'3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (92tl7), Abu.Ja'far An-Nutrhas daram

.^.. taGirnya (5/103), dan Al Mawardi dalam A*Mird wa Al lgtwt (4fi87}ru Abdurrazzak dalam tafsirnya (a46) daa Ibnu Abu Haim iaam-tatirnya
(9Dtt7\.

fs fUu AUr l{arin dalam ta8imya (gDStT).rw lbid

"Ke dalam lratimu (Mulwmmad),"
Amin membawanya turun lalu
hai Muhamma{ hinggu' kau
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mereka, lalu dengan Al Qur'an ini kau mengingafl<an kaummu yang

mendustakan ay at-ayatAllah.

Firman-Nyq # 'yrrbV$, "Dengot batusa Arab yang jelas,"
maksudnya adatalL supaya kau mengingatkan kaummu dengan bahasa

Arab yang jelas, yang nyata-nyata bagi orang yang mendengarnya

batrwa itu adalah bahasa Arab.

Huruf ba pada lafazh ,iti.l,, adatah shitah latazh Jj. Oi sini

Allah SWT menyebutkan bahwa Dia menunrnkan Al Qur'an dengan

bahasaArab yang nyata sebagai beNtuk pemberitatruan dari-Nya kepada

orang-orang musyrik auraisy bahwa Dia menunrnkannya s€eerti

demikian supaya mereka tidak berkat4 *Al 
Qur'an itr turun bul@n

dalam'bahasa kami, maka kami berpaling darinya drn tidak mau

mendengarnya karena t€mi tidak ." Tni merupakan

teguran keras bagi mereka Allah SWT berfirman, ,F11'n5; drly-V
'q*;JE t3fiy62"Dan seknli-kali tidakdatang kepqdq *rrrko tuotu
peringatan baru dari Tuhan Yang Maha Pemwah melainfun hcreka

selalu berpating doipada qn." (Qs. Asy-Syu'araa' 126'!: 5) Allatr
kernudian berfirmarq "Mereka berpaling darinya (Al Qur'an) bukan

karena mereka tidak mematrami makna-maknanyq karena Al Qur'an
menrpakan kalam Allah yang dibawa turun oleh Ruhul Amin dengan

bahasa merek4 batmsa Arab. Mereka berpaling darinya karena mereka

mendustakannya dan merasa anglolh."

Firman-Nya, i'i#-5$( tr'ffi\ ;iF liKA "stmsguh
mereka telah men&tstakon (Al Qur'an), maka kelak akan datang

k"pada mereka (kenyataan dmi) berita-berita yang selalu mereka

perolok-olokatl" (Qs. Asy-Syu'araa' 126l: 6) Sebagaimana telah datang

kepada umat-umat yang Kami ceritakan kisatr-kisahnya dalam surah ini,
ketika mereka mendustakan rasul-rasul merek4 berita-berita yang

tadinya mereka dustakan.

aeo

--@l
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Y;;-:t* +6i-3-J €E <44Ji,,fi 4iK:t-,,ir$f @
@;-li6lis1

oDmt sestngguhnya N Qtln'ort ihtbenm.bentr (tersebut)
ilalanJWtab.Htab orang yarrg ila)httlu. Dm apalcah ddak
cllrl*p netgaili ki$i fugi mrl."lel<a, bahwa fura ulmwborri

Israil mengetalwilrya? Dartllvorldu N Qur'ut iat Kmni
atrwrbt l<efudo salah seorcng ilari golrnrgm kil<fil Arab,

lolu ia mefi acal<fruyy a l<qda mrr;el<a (or mrg. or qtg lclolf lr) ;
niscaya msela dilak al@r. fufunm lccpailmy *

Demilciariilah l(rrtni masti<l<m N Qtn' ur l<e dalfrrr hati
orang.orang yfrrg &lnhal<a Mqelio dnf,kbqfrmmt

l<eWdnuta, hinga nsela nrelilrrtr, akab y Nrg fr<Aih."
(Qs. Asy,Sytr'araa' l26h 196.20l)

rakwil nman 4uah: fi;-;\Xy {&16@ afVf-S ,,6fi5
*'g(eu r$" ftrg @ 'ir;i'ii 6 & ,63 $@ d*ttiw
3.P1 U"*' ay6i-3_J ,@D <*;rfr '3 a)J<i irfK @'6113
@ Ay @ut sesungguhnyaAl gur'an ita benar-benar [tersebutJ
tlollrn kilabkitab orang yarrg dohulu Dan opalcah tidak cuhup
mcnjodi btfui bagt merefu, bahwa pora ulotto bani Israil
nungeTthuinya? Dan halaa Al Qur'an itu Kani turunlcanr fepada
sfuh saorong dari golongan bukol kd, Ialu it membacahannya
heryda merefu fuful; niscaya nureka tidah ahan
berirnan kepdanyo" Demiffimlah Korrri tttosuhkrltt Al Qur'an he
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dalam hati orang+rang yang durhako Mereha fidak beriman

lcepadanya, hingga mereka melihat odzsb yang pedih)

Firrran-Nya, '4i;'ilfi $ "Dan sesunggtimya Al Qur'an itu

benu-beno (terseba) dalam kitab-kitab orang yat g dalniu,"
maksrdnya adalah, terdapat di dalam kitab-kitab oftmg datrulu Ini
merupakan kalimat umum, tetapi maknanya l*rusus. Malma sebenarnya

yaitu, sesungguhnya Al'Qrn'an ini terdapat dalam sebagran kitab orang

datrulu; maksudnya nama dan kabarnya terdapat dalam sebagian wahyu

yang ditunrnkan kepada sebagian rasul-Nya.

Firman-Ny4'4#y,r,W-6-iiY:{,R16 " Dan apatrah tidak

cuhry menjadi bulti bagi mereka, balwa pra ulama bani Israil
mengetahuinya? 'Maksudnya adalalL bukankah mereka yang berpaling

dari peringatan Tuhanmu yang datang kepadamu itq hai Muhammad,

memiliki bukti bahwa kau adalah utusan Tuhan Semesta Alam, dan

para ulama bani Israil mengetahui hakikat kebenarannya?

Ada yang berpendapat bahwa makna ulama bani Israift sini

adalah AMullah bin Salam dan orang-orang semisalnya dari kalangan

banu Israil yang beriman kepada Rasulullah SAW pada masanya.

Mereka yang berpendapat de,mikian diantaranya yaitu:

268@. Muhanrmad bin Sa'ad. menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaktr ia berkata: Pamanku

me,nceritakan ke,padaku, ia berkata: Ayahktr menceritakan

kepadaktr dari ayaturyq dari IbnuAbbas, tentang firman Allalt
',t#t:ii1ffiIfr-6Xy- { &, 15 "Don apakah tidak catup

menjadi bubi bagi mereka, balu,a pwa ularma bani Israil
mengetalruinya?" Ia berkata, "Tadinya Abdullah bin Salam

terrrasuk ulama bani Israil, dan termasuk orang t€rbaik di

antara mereka Lalu ia beriman kepada kitab Muhammad

SAW. Kemudian Altah berfirman kepada mereka, Xy {*l;t'ir#t1?,Yg:ifi;6 'Dan apkah tidak cuhtp meniidt'bubt
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bagi mereka, bahwa para ulama bani Israil mengetahuinya?'
Serta orang-orang terbaik di antara mereka"lo7

26865. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, AI tlarits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lemi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najilu dari Mujahi{ tentang firman Allab ',t#l ir3lf:i
"Ptra ulona bwi Israil," ia berkat4 "Makstrdnya adalatl
Abdullah bin Salam dan lain-lain dari kalangan ulama

-gr€ka."lffi
26866. Al Qasim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jtuaij, tentang aya\ Xy. {,fr, j.r7 ,,O*
apakah fidak cufup menjadi fubi bagi mereko," ia berkara:

Muhammad berkatq 'Lafazh Ii;'j maksudnf dalah an-'t yu'rafalru'diketahui' oleh .!fi! 7rY# 'Poa ulama bani
Isroil'.

Ibnu Juraij berkata: I-atazh ',\#l-drffi{ 'P*a ulona boni
Israil,'maksudnya adalah AMullah bin Salam dan lalin-lain
dari kalangan ulama mereka"lme

26867. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak
mexrgabarkan kepada kalni, ia berkata: Ma'mar me,ngabarkan

kepada kami dari earadah" teirtang firman Allalu 6'fU {&16
&#trrw lii,- "Don awkah fidak catup meniadt bubt

, . bagi m*eka, balwa poa ulano boi Israil mengetalruinln?"

, la be*atar "Bukankah sang nabi memiliki bukti, tanda batrwa

rrxT lbnu Abu llatim dalam ta&imya OD!9lq.rH lbnu Abu Hatim datem ta&inrya (9l2Sl9):
roe Mu5ahid dalm ta&irnya (hal. 514).



para ulama bani Israil telah mengetahui bahwa mereka

mendapatinya tertulis di dalam kitab-kitab yang ada pada

-eieka'lo5o

Fimran-Ny4 'U#f,ii dri&fii 5; 'Dan kalau Al Qur'an itu
Kami twunkon kepada salah seorang dari golongan bukan Arab-"
Maksrdnya adalalL sqandainya Kami me,nunrnkan Al Qur'an ini
kepada sebagran hewan yang tidak bisa bertutur

Disebutkan ';";f.iidrifi "Dui golongan bukan Arab,'dan
bukannya ';;J.ab\i 

f.'*;karena jika orang Arab menyebut seorang

lelaki dengan istilah a'jam dan tidak fasih berbahasa Arab, maka

mereka mengatakan '&t ,9j l'ri,, untuk perempuan yaitu if| os
it;al , dan untuk plural yuy tii;rltt e ni :ry Jika yang

dimaksudkan [t: dengannya]lGsl 6a[alah makna ini, maka baik orang

Arab matrpun i\o* bisa disifatkan dengan a'jam; karena maknanya

adalab dia tidak fasih b"hasanya, dan bisa jadi dii seperti de,rnikiaq

padatral dia tennasuk orang Arab. Sebagaimana ucapan penyairterilut
ini:

'&'ti"*":;i'#y'"t,yr|
"hri Wa'il tak ado satu lcampr4ng Wn yang menyamai

mereka, baik dsi kalangwt Arab mmtpun A'jam (non-Arab).'tt052

Adapun jika yang dimaksud dengannya adalah pengaitan

seseorang kepada asal-usulnya dari kalangan AJam (non-Arab), bukan

menyifatkannya dengan tidak fasih bahasanya, maka dikaakan'}-:r ri

l*?,'Z;.*?i. Jika dikatakan 'oglt'itrt ri,berarti kaitannya kepada

TdstuAl/l.:Ihatuti

'050 Abdurrazzak dalam tafsirnya Q1467) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(eD82o).

losl Tidak tertera dalam manuskrip, dan kami mencantumkannya dari naskah lain.

'052 Abu Utaidah dalam Majaz Al Qur'an Ql92).

t-
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asal dirinya, sebagaimana dikatakan kepada orang kulit meratu lii
"&Ufrt Sebagaimana perkataan Al Ajjaj berikut ini:

oerr\t otr)q ?:-g:
"Masa itu berptttar mengitari wanusia."l053

',. Makni lafazh 'gtth, nisbatkepada perbuatan dirinya sendiri.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli tal$il.
Mereka yang berpendapat dernikian diantaranya yaitu:

26868. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMul A'la menceritakan kepada katrri, ia berkata: Daud

menceritakan kepada ka$d dari Muhammad bin Abu Musa, ia

berkata, ec.l{ku pernah wuluf di samping Abdullah bin Muthi di
Arafah. Lalu ia membaca awt"',trfi@6;sii dr; &61 53
<r:an 4!$A V' fr$ "Dan kalan Al Qur'an itu Kami

nrmkan kapada salah seorang doi golongan bukan Arab,

-- lalu ia membacakannya kepada mereka (orotgorang fufir);
niscaya mereka tidak akan beriman kcpadonyq" berkata,

'seandainya Al Qur'an itu tunrn kepada rmtaku ini, lalu ia
(rmtaku) membacakannya, mereka tetap tidak akan beriman

kepadanya . i:U:; A;, {j $6 *Mensapa tidok dijelostran

cyat-6yatnya?" (Qs. Fushshilat $ll: tA) sehingga orang Arab

nnrrpun AJam dapat memahaminy4 sekiranya Karti

. i.:, melakukan hal tersebut."lo5a

26869, Abu Kuraib menceritakan- kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris

menceritakan kepada karni, ia berkata: Aku mendengar Daud

bin Abu Hind berkata dari Muhammad bin Abu Musa, bahwa

AMullah bin Muthi pemah wuhf di Arafah. Lalu ia membaca

r0t3 Ini adalah satu bait dari RajazrB Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D520).
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av*';:rri**ii jrt&$fJt "o*, katou Al Qtr'an itu Kami

twunko, keWda saldr seor(mg dui golongan bukon Arab."
Ia membacakannya kepada mereka. Lalu ia be*ata "IJntaku

ini AJarn. Seandainya Al Qur'an diturunkan kepada untaku

ini, maka mereka tidak akan beriman kepadanya."loss

Diriwayatkan dari Qatadatr mengenai hal tersebut, sebagaimana

riwayat berilort ini:

26870. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak
mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada l<ami dari aahdab tentang aya! ,-rt &';;3 ift
lr;jfii "Don kalau Al Qur'an itu Knti twurrknt kcrydo

salah seor(mg dwi golongan bukm Arab," ia berkata,

"seandainya Altah menurunkannya kepada seofimg orang

A'jam, terfir mereka adalah orang yang paling merug
dengannya, karena mereka tidak mengatahui bahasa

AJa6.'lose -L

Pendapat yang kanri sebutkan dari Qatadah ini menrpakan

pendapat yang tidak beralasan, karena ia mengarahkan makna lafazln

ayat tersebut menjadi, seandainya Kami menurunkannya kepada

seorang orang AJarn (non-Arab). Sementara itu, aya! '6&Ui136r+f*i "Dan kalau Al Qtr'an itu Kami fimnkan t@pada salah

seorang doi golongan bukur Arab," maknanya adalab seandainya Al

Qur'an yang berbahasa Arab id Kami turunkan kepada seekor ternak

yang termasuk Alam, atau kepada sebagian yang tidak fasih

batrasanya. Allah tidak berfirman" Wt ilc:j'j:t " Don kalott At Qtr'an
itu Kani nmmkm keryda salah tror*g doi golongan lukan Arab,"

toss lbid
r0s6 AMumzzak dalam tafsirnya Q1467) dan lbnu Abu Hatim dalam taftimya

(eD820).
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Jika bunyi ayat seperti ini, maka takr ril kalimatnya adalah pendapat

yang diungkapkan (oleh Qafadatr) tadi.

Firman-Nya, & {,6 "Lalu ia membacakonnya kepoda

mereka (oroq-orang fufrr)," makzudnya adatab lalu ia mernbacakan

Al Qur'an ini kepada orang-orang l€fir dari kaunrmq hai Muhammad,

yqrg,,tetah Aku pastikan batrwa mereka tidak al<an hriman kepada

yangAJamitu.

Firman-Nya, 6lrrf 4! 6A E "Niscqya mereka tidak akan

beriman kcpadanya," maksudnya adalab sekali-kali mereka tidak akan

beriman dengannya, karena mereka dalaur ilmu-Ku yang azali telah

tetap sebagai orang yang sengsara Ini menrpakan hiburan dari Allatl

unhrk Nabi Mutrammad SAW berkaitan dengan kaumnya, supaya

beliau tidak terlalu sedih dengan berpalingnya mereka darinya dan dari

mendengarkan Al Qur'aq karena tadinya beliau sangat berharap

mereka mau menerimanya dan maguk ke dalam dakwatrnya Allah telatt

mencela beliau atas keinginan tersebut dengan fimran-Nya, W -iW'qr| UK {1 {srt *Botrh iadi kamu (Mulrummafi akan

membinasokan dirimu, ksreno mereka tidak berbnon" (Qs. Asy-

Syu'araa' 126l:3)

Kernudian Allah berfinnan memutus harapan beliau dari

keimanan mereka, batrwa mereka akan binasa dengan hal-hal

semisalnya, sebagaimana binasanya sebagian uurat yang telatr Dia

ceritakan kisah-kisahnya kepada meneka dalarn surah ^, 6&J5$
'a6r*t "Dan kalau Al Qur'an itu Korri turunkan keryda salah

seorcotg doi golongan bukan Arab," hai Muhammad, bukan

ke,padamu sebab kau seorang lelaki dari kalangan merekq dan mereka

Hatakepadamrl *I(atr tidak lainhanya seorang manusia seperti kami,

kenapa tidak tunrn malaikat membawanya?" Lalu orang AJam itu

meurbacakan Al Qur'an ini kepada mereka, sementara mereka tidak

memiliki alasan rmtuk membantah kebenaranny4 mereka tidak akan
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mempercayainya Oleh l€rena ltq lurangital keingioan kuahu
terhadap keimanan mereka kepadanya

Allah SWT lalu menceritakan kesengsaraan yang telah

ditetapkan atas orang-orang musyrit "Sebagaimaoa Kami telah
menetapkan atas mereka bahwa mereka tidak akan berimaq B.puAu et
Qur'an." i#f*i ,r; &liif 1S "Dan kalau Al etq'an,itu l{ottti
firunlan kerydo salah seorang dari golongm b*m Arab," lalu ia
(orang AJam) membacakannya kepada mereka i6(&A{K
"DemiHanlah Koni masukkon Al Qur'an," pendustaan dan kekafiran

<44iJs;i'4 "K, dalam lnti orang- orang yarrg dwhal@.D

Huruf ha dalam Lafa/h'ati$3 ke,mbali ktpud" lata21., VAg
<r-V$* "Mereka tidak akan b-eriman kcpda4ya. ", S@lah-olah Allah
berfirma& 'lSeperti demikianlah IGmi masukkag ke dalarn hati orang-

orang durhaka itu keengganau beriman- kepeda Al Qur'an."

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.
Mereka yang berpendapat de,mikian diantaranya yaitu: ' j' n'-

26871. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman AIlalL 'rSK!"Ai{
"DemiHanlah Kami masukkan Al Q7fi'an," ia berkata"
*Maksudnya adalah kekafiran 

,gyiS, # C'K" ilalam hati
or(mg- orang y(mg dttlaka'. "

26872. Yunus menceritakaa ke,padaku, ia berkata: Ibnu' Wahab

kepada kami, ia berkxa: Ibnu Z:rid btlcrra
t*gle qIqT Atlab { @D 6-.;5 

"3 
e iSKf, Aili

4ii6.$Sffi;_'6q5?3:'DemikiantahKamimasukkanAt

'ot' Mujahid dalam tafsinrya (hal. 514), Al Mawardi datam An-Nukot *o.et; tlyrtn
(4/188), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafpirnya (92S2l).dengan redaksri.ltrl$t
"kesyirikan". .
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Qtr'an kc dalan luti orang-orang yang dwhaka. Mereka

tidak berimon lcepadarrya, hingga mereka melihat adzab yang

pedih."rosg

26873. Ali bin Sahl menceritakan kepadakq ia berkata: Zaid bin Abu

Az-7arqa menceritakan kepada kami' dari SuSan, dari
' " Humai4 dari Al Hasan, tentang aya! .# A ilrc" ;$K
'r" <*;lll "Demikiantah Kamt masukksn Al Qtr'an kc dalam

hati orang-orang yang dttrhaka," ia berkata, "Maksndnya

adalalr' Kami menciptakannya' I ose

26874. ...ia berkata: Taidmenceritakan kepada kami dari Hamrnad bin

Salamah, duti Hrr*rid, ia berkata: Alar pemah bertanya

kepada Al Hasan di nrmatr Abu Khalifah tentang firman Allah,

<4# uh|'.i<1|A${ "Demikiantah Kani masl*anAl

Qtr'an ke dalan lwti orang-orang yalrg Ailwka, " ia berkal&

"Makzudnya adalah kesyirikarl Dia memasrkkannya ke dalam

hati me"eka'l6o

Firman-Ny4 1$ 4$;1 tr 'e* + 6?3. { "Mereka tidak

ber.imon kcpbdonya, hingga mereka melilat adzab yong pedih."

Maksudnya adalalt Kami melaktrkan hal tersebut terha{ap mereka

supaya mereka tidak mempercayai Al Qur'an ini hingga mereka

melihat adz:lb yang pedih di dunia ini, sebagaimana umat-umat yang

telah Kami ceritakan kisah-kisahnya dalam suratr ini melihatrya.

Di-rafa-kannya latazh 6j^di I "Mereka tidak berima4"

karqa ofimg Arab jika meletakkan t pada tempat seperti ini, terkadang

met-jazam-l<an l<ata sesudahnya, dan terkadang me'rafa'-kawrya.

rott Demikian yang tertera dalam seluruh naskah. Atsff tni disebutkan bersumber

dari Abu Taid pada Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D821), dan sesudah

akhir ayat ia berkata, "Kesyirikan."
rote Kami tidak menemukannya dalam referensi-referensi yang adapada kami-
tm Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya Qn58), surah Al Hrjr ayat 10, dan Al Baghawi

du/ram Ma'alim At.Tanzil (4D77).
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Mereka mengatakan dS I ;'$ ti$ *aku ikat kuda itu agar ia tidak

lepas", Jr"ii I filr &t "aku kencangkan ikatan itu s::eary.,*
lepas", dengan iazam dan rafa' ('d15 { - '* i Oan ii5-f tW})
Mereka mengatakan demikian karena tal$/il kalimat tersebut yaitu iJ O1

.pr rilir ftt ":*aku tidak mengencangkan ikatan rttr, ia lepas". Jadi,

jazam-nyi adalah menurut takwil, sedangkan rafo'-nya adalah dengan

amil jazam yang tidak zhahir. Bukti pendukung atasiazam pada tafazh

tersebut diantaranya ucapan penyair berikut ini'1061

J.n, r;-Y (.iu w'i 6aolt

6i!:v tfu- 5l'8 ,)
,,seandainya ketika mendatangi kami kou berusaln melilnt kami,

atau kau datangi kami berialan kaki wpaln Persia tidaktalru'"t.w

Atau ucapao penyair larn:1063

!-#|lr;l(tGdi \1'l C',ALf";lu;,

"selona kalian memenuhi perutnya, ia tidak akan no,, pe&'

oteh koena itu, peruthilah isi perutnya daniadikanlahtirai sebagai
,. . ttl064sellmul

ege

@'rtYr;i Y,:!fil@ t,#r{ 6A #
'bhfr-6{i4

toct lko li6"l menemukan siapa pqg mcngucapkannya
rm Al Farra dalam Ma'oi Al Qu'or QDE$.

'*' et tiark menemukan tiup" 1'-g mengucapkannya' -.-t6 Al Farra dalam Ma,ani Al Qtr'otQDpa). Lafrzt 613 llt aninya menahannya

jangan sampgi mendatangi 
"ir. 

IaAa i6.lt artinya timba besar. Lihat Lisot Al

Arab(enrt'i:E a- Jt).
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"Mcrl<n daffidlah ddzab kepadn mffeko ilmgm. nqdadal<"
sedang nrrrrelca finak nrr,rryadarhryar lalu msekabtlratq

'Apat<ahl<rani ita4t diberi tsnguh?' Mal<a aprtt<ah muela
menintn nrpoy a ilixgualrfrr adqab lfuni? "

(Qt. Aty,Syu'araa' l26h 2OZ.2O4)

I T"k*iI firml1All aa: .f,i $,$fi@ -.,#rr$ {tA &Y
@ i,lr=S-6{1 @'r;;;(Mako dotonstah adztb icqada inereha

dengan mcndadah, sedang mereka tidak menyadarinya,lolu mereha

berhata, *Apakah hanti dapaf diberi tangguh?" Maha apakah mereha

memintu supaya dbegerakan odrnb KamiT)

Makzudnya adalah, lalu datanglah kepada mereka yang

mendustakan Al Qur'an itu adzrtb yang pedih A "Dengan

mendadak," secara tiba-tiba, 141\{ fr "sedang mereka tidak

menyadminya," tidak mengetahui akan kedatangannya sebelurn itu
hinge4_tiba-tiba ia (adzab) datang mengejutkan mereka '6ii "Lolu

merelra berlata," ketika adz,ab itu datang tiba-tiba kepada mereka. jl
AiSf# "Apalah kami dapat diberi tangguh?'Apakah adzab itu
bisa dihurda dari kit4 dan ajal kita ditanggulrkan, supaya kita bisa

bertobat dan kembali kepada Allah dari kesyirikan dan kekafiran

kepada Allah, lalu kita kembali beriman kepada-Nya dan kembali

menaati-Nya?

Firman-Nya, ij?=3-6!J*r1 "Maka apakah mereka meminta

supqya disegerakan adzab komi? "Maksudnya adalah, apakatr mereka

yang musyrik itu meminta percepatan adzab Kami dengan perkataan

merekq "Kami tidak akan beriman kepadauru hingga kau jatuhkan

langt atas kami bertceping-keping.'

ooo
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r @D 6;"j- tj,(e iic'$ @ .^;, w b\q:,S

@ a;agscitti'i
'Mako bagahww WaaWtnu iikn l<mi bqitcm t<epddn

nrlreliolcenilenrator-hill"pbrlrtahtintalvm,lcerwniandatang
l<e4dt mnel<n ailzdh yang tslfi dinncorlnl<sr l<Egdn

mrrrel<a, niscaya tidakbqgqnabagi nwela aW ya{rg nlerela
selalu nlrrn,il$nofriffya"' (Qs. AsV-Sn 'araa' 126l: 2;05-207)

Tal(wit fiman Allah: V(( iit; @'W A!fr, oy€JS
<,fr?, 't'( v rlt $t -r @D 6;'i (Maka bagaimana

pendapahtu jtha Karrri berilutt hepadt merefo kenihnotott hidup

bertahun-tahun, kemudian ddang kepodt mereka adzab yang telah

diancanthan kepodo merekq niscaya tida* berguna bag, nereka qa
yang mereka selalummi*ndinya) -:_

Maksudnya adalalL lalu datanglah adzab yang telah dijanjikan
kepada mereka atas kekafiran mereka dengan ayd-ayat Kami dan

pendustaan mereka terhadap rasul-rasul Kami. Apa gmanya Kard
menrmda dari mereka ajal-ajal mereka dan kesenangan hidup yang

Kami brikan kepada mereka ketika mereka tidak bqtobat dari

kesyirikan mereka? Bukankah kesenangan hidup yang Kami berikan

kepada mereka itu hanya membuat mereka semakin rusak? Apakalq

bergrrna bagi mereka sedikit prm? Bahkan itu me,mudbaratkan mereka

dengan semakin bertambabnya dosadosa dan kejahatan-kejahatan

mereka dibanding mereka tidak diberikan kenikmaan hidup.

26875. Yunus menceritakan kepadalcq ia berkafa: Ibnu Wahab

mengabarlcan kepada kami, ia berlota: Ibnu Taid berkata

tentang firman Allab 'Wfitfr,oy€:A "Maka baga.imana

pendapatmu jika Komi berikan kcpada mereka kenilonatan
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hi&tp bertahrm-taktn' Sampai firman-Nya, llft i# i$ X
6i*- "Niscaln tidok berguna bagi mereka itp yang

mereka selalu menihnatirrya. " Ia berkata, "Maksudnya adalah,

mereka tetap 1o6r'.rr 
I 065

'occ

i$F4r,F

@ a+b (L6df) @ai#fl {t ti; nuKtAuS

@si+316?,i5-,; &*ft*$iv,

oDorrtl<mrri frdak rnenrbfinasl<m *^flfrit rcgcri W,
melainl<mt sentdah adt badhul a or (mg. or (mg y ffJg men$eri

fu inggtftn;u.natkmet$adiperingof'rrr.-Dorr-l(orrnixl<ali.l<ali
finnkbed.aku dwlirn. Dan N Qtu'orlt iarkilanlah ilibawa

--$*run oleh syetmt s'yetan, Dan ddaldah Wut ntsela
nrAbawd a,lnfir N Qtn'an iab ilmr qrodra Wn Adak

alsn la;rrrso- Sesunggrhny a nsela funar.bnt iliionilJ<fri

dfrripadn menaensdr N Qur'orrr itu"o
(Qs. Asy,Syu'araa' l26h ZO8.2l2l

Talrwil firman Allah: Yj 6;r@ 6i# $$*r;nKlliU:
{1@ s;gi_ri7;;,-6 @ A,;:ti +afrq@'*tz
@ lrJ;S €ilt ,i @* Kami tidak membinosahan sesuatu negeri

pan, melainAan sesudah ada baghya yang memberi

peringotan; untuh nuniadi perfusatarl Dan Kaz/,i sekali'kali tidak

berlahu zhalhtt Don Al Qur'an itu bukantah dibawa turun oleh

syetan-syetan Dan tidthlah patul nureka mcmbawa turun Al Qur'an

r6t lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9DE23),
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itq dan ,nercka pun ddah a*an kuaso Sesungguhnya rr*ereka beno*
benu dijauhkan dafiNda rrundengar Al Qur'an ita)

iJ u(KSl q "Dai l(qrri tidak membinasakan sesuatu

negeri prun, " dari negeri-negeri yang telatr Kami sebutkan dalam suratr

ini. ai*OJS "tldoinkan sesudah ada baginya or(mg-orang yang
memberi peringatan," kecuali setelah Kami uhrs kepada mereka rasul-
rasul yang memperingatkan mereka akan siksaan Kami atas kekafiran
mereka daa kemurkaan Kami terhaap mereka {$i "Urtttk menjadi
peringatan" Maksudnya, kectrali negeri-negeri itu memiliki para
pemberi peringatan yang memperingatkan mqeka, sebagai

bagi mereka afas apa yang mengandung keselamatan bagi mereka dari
adzab Kami.

Pada lafaztr rsfs toa"gdua bentuk i'rab:

Pertama: naslwb sebagai mashdar dari latazh ]r.ij1i,
telahkujelaskan \

Kedua: rafa' sxlbagau mubtada,tw seolah-olah dilorakan kj's
'leringatan-Kn" .

Penjelasan kami sesuai dengan peqielasan para ahti takwil.
yang berpendapat diantarlfa yaitu:

26876. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lemi, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang aya! U3

65, @Ug [1 {t pt u iffd;l "Dan Ko,tti tidak
membinasakan sesudu rcgeri prun, melainkant sesudah ada' bagilrya or(mg-orang yarrg memberi peringatan, untuk
menjadi peringatan," ia berkat4 "Maksudnya adalatr para

rasul."

t6 Lihat Al Farra dalam Mo'ani At Qur'an (z28/i) dan Ibnu Athiyah dal4m Al
Muhors Al Wajiz @Da$.
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Ibnu Juraij berkata "Firman-Nya, 65, '(Jntuk meniadi

peringatan i maksudnya adalah para rasul."lffi7

Firman-Nya,'tt L$(LV| " Dan Kami seknli-kali tidak berlatat

zhalim," maksudnya adalah, Kami tidak menzhalimi mereka dalam

menyiksa dan membinasakan mereka; karena Kami hanya

membinasakan mereka ---ketika mereka tetatr durhaka terhadap Kami,

hfiE akan nikmat-nikmat Kami, dan menyembah selain Kami-
sesudah memperingatkan mereka dan mengirimkan bukti-bukti kepada

mereka batrwa hal itu tidak layak mereka lalokan. Namun mereka tetap

enggan dan tenggelarn dalam kesesatan.

Firman-Nya, i$ii)',Aff'6 "Dan Al Qtr'on itu bukantah

dibat+,a ttrun oleh syetan-syefa4 " makzudnya adalah, Al Qur an ini
bukanlah diturunkan oleh syetan-syetan kepada Muhammad, melainkan

turun dibawa oleh Ruhul Amin.

Firrran-Nya, -A ,# 6 "Dan tidaklah patut mereka,"

mgksudnya adalah, tidaklah layak bag syetan-syetan untuk

-"ilbu**yu (Al Qur'an) turun kepadanya (Rasulullah SAW), dan hal

tersebut tidak pantas bagi mereka.

Firman-Nyq 3#:i 6 "Dan mereko Wn tidak akan

Kuosa," maksudnya adalah, mereka juga memang tidak sanggup

membawanya turun, karena mereka tidak bisa sarrpai mendengamya di

tempat keberadaannya di langit.

Firman-Nya, ilij:i 4i & #L "sesungguhnya mereka

berry-benor dijauhkan doripodo mendengar Al Qur'an itu,"
rnaksudnya adalah, sesungguhnya syetan-syetan itu ddauhkan dari

mendengar Al Qur'an di tempat keberadaannya di l*gt, maka

bagaimana bisa mereka membawanya turun?

Itr' Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya On824).
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Penakrrilan kami sesuai dengan penalorilan para atrli takwil.
Mereka yang berpendapat de,mikian diantaranya yaitu:

26877. Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata: Abdurrazzak
kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qataaal tentang firman Allab *i&t6
A!i3i "Mt Al Qur'an itu k*onlah diboya turun oleh
syetan- syetan," ia berkata" "Maksudnya adalah Al Qur'an."
Tentang firman-Nya, ijr7S *t & A "sesungguhnya

mereka beno-benar dijauhkan doripada mendengm Al
Qtr'an ittt," ia berkatA "Makzudnya adalah dari
mendengarnya di langit.'168

2687E. At Qasifn menceritakan kepada karli, ia berkata: AI Husain
menceritakan kepada l€rli, ia berkata: Abu Su$au
menceritakan kepadalor dari Ma'mar, dari Qatadah, ungkapan

senada, hanya saja ia berkat4 "Dari mendengarkan Al
@r'an:"lo6g 

a-

Para atrli qira'at sepakat membacanya i**lt*,:&,tlj, dengan

hnnrf ra danrafa'pada huruf mtn,h,arenahunrf raz tersebtrt menrpakan

rum asli. Bentuk tunggalnya yaitu irii3, seb4gaimana oJLli bentuk
tunggalnya yaitu itai.

Diriwayatkan dari Al Hasaru bahwa iapernah membacanya ( L1

O *E, at Lif .rwo dat qira' attersebut lohn (keliru), serta menyirarkan

-3ita 
r-aiid darinya- bahwa bandingannya adalatr lafazh oif::it a*

*iirdan makna yang demikian itu jauh dari ini.

rm Abdurrazzak dalam tafsirnya Qt46S) dengan r€daksi yang sama, dm Ibnu Abu
Hatim dalam tafsirnya (9D824), alcan tetapi ia beerka4 'Kitab Allah.',tm Abdurrazzal< dalam ta&imya Q1468),Al Mawardi dalam A*Nutut wa Al Uytttt

_ (4/188), dan Al Qurthubi dalam tafsirnya (l3ll42).
'o'o fbnu Athiyah dalam Al Muharrar Al Wajtz (4D5),ia berkat4 'Ini adalah qira'at

yang ditolak." Abu Hatim berkata, "Itu adalah kekeliruan darinya atau atasnya.
Ats-Tsa'labi juga meriwayatkannya dari r'5oo As-5rrmaifi."
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6$#:iV {}1rtt5gA;6y$,6*,
6,v;xt n i{$ e A&,}hfr@ q#ri
jomgarrlah kmuu menyeru (lwrye$ah) arhm y aW"Moko

lain di samping /Jlnh, yang mmyebablrsr.l<anw tennasttk
cn (mg. or (mg y ang diadzdh. D an b erilah p qingfrnn lnp ad"
ksabat ksabdfitul yarrg terdel<at, ilan mdahl,anlah dirin:rr
terhadap oft mg. ofi mg y ang m.mgilcutfurw., y aitu or ang: or 61t\g

yangberimflrr." (Qs. A"y,Sn 'araa' [2612 Zl3.2l5)

Tar<wil firman Altah: @ fo13i t6KA;t6!fi'n+i,it
@ <,rg'n i6t e a&1*1j @ 6;;{, {{,* rfi-1ilo*o
janganlah kamu menyeru ftnenyembahJ tuhan yang lain di samping

Allah, yang menyebabkan kamu tqrmasuk orang4rang yang diadzpb.

Dan berilah peringatan kepada kerabat-herabannu yong terdekat,

dan ielttdahkanlah dirimu terhadap orang4rrang yang mengihutimu,
yaitu orangerang yang beriman)

Allah SWT berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, 6i;
" Malra janganlah kamu menyeru (menyembah), " hai Muhammad $'{
A:.6L "Tuhan yang lain di samping Allah," sarnbil menyembahl

Nya. fo,13'e 6Kr " Yqng m e ny e b ab kan komu termas uk or ang-or an g
yang diadzab." Sebagaimana yang menimpa mereka yang menentang

perintah Kami dan menyembatr selain Kami. <ij*iA*tilt "Arn
berilah peringatan kepada kcrabat-kerabatmu yang terdekat," jangan

sampai adzab Kami menimpa mereka disebabkan kekafiran mereka.

Diriwayatkan batrwa ketika ayat ini turun, beliau memulai

dakruatrnya dari ketunrnan kakeknya, Abdul Muthallib. Riwayat yang

menyebutkan demikian diantaranya yaitu:
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26879. Ahmad bin Al Miqdam menceritpkan kepadakrq ia berkata:

Muhammad bin AMurratrman menceritakan kepada kami, ia

berkara: Hisyam bin Urwatr menceritakan kepada kami dari

ayahnya, dari Aisyatr, ia berkata, "Ketika tunur ayat, ;r'Y
4fi1 {nJS 'Dan berilah peringatan kepada kcrabat-

kcrabatmu ymg terdefrar', Rasulullah SAW berkata 'Hai

Shafiyyah binti Abdul Mutlwllib, lni Fathimah binti
Miwtmad hai anak kctwwton Abdul Mutlallib,
sesunggulmya aht sedikit pttn tidak bisa menyelamatkon

kolim doi Allah Pintalah kepadafu apa Wrydrrg kalian mau

doi hotafur.tntvtt

26880. Ibnu Waki menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ayabku dan

Yunrs bin Bukair menceritakan kepadaku dari Hisyam bin

Urwalu dari ayatrnya" dari Aisyah, dd Rasulullah SAW,

dengan riw4yat yang sama

26881. Ibnu Hrunaid mencLritakan kepada kami, ia berkati*-Hil<am

menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah menceritakan

kepada kami dari Hisyam bin Urwab dari ayatrnya" ia berkata,

"Ketika tirrun aya\ 4#'ii ,iiij* ,;1t 'Dan berilah

peringatan kepoda kcrabat.kcrabatmu yang terdekat', Nabi
SAW bersabd4 'Hai Fathimah binti Muhamrud lai
Slnfiyyah binti Abdut Muthattib'. Kemudian ia (Hisyam)

menyebutkan ungkapan senada seperti hadits Ibnu Al
Miqdam.'toz

26882. Yunus bin AMul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata:

Salamatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqail berkata:

ror Muslim dalam shahihnya (20fl, At-Tirtmidzi dalam As-Sunor (2310), An-
Nasa'i dalam lsdznm Al Kubra (6475), Ahmad dalam musnadnlq (61136),

'* Al Baihaqi dalam ls-Szn an (6D80) dan Ibnu Mandah dalam Al Iman<21852).
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Az-Ztrhi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa,id bin Al
Musayyab dan Abu Salamah bin Abdunatrman mengatakan
bahwa Abu Hwairah berkata, '.Ketika fimm ayat kepada
beliau, <r#*i A*:$S 'Dan berilah peringaton kepada
lrerabat-kerabatmu yang terdefrat', Rasulullah sAw bersabda
'Hai sekalian kaum Quraisy, tebuslah diri katian dori Allah,
lcmena aht sedikit.prn tidak bisa menyelamatkan kalian dmi
Allah. .Hai bani Abfu Manaf, aht sedikit pm tidak bisa

. menyelamatkan kalian dori Allah. Hai Abbos bin Abdut
MuthoUib, alat sedikit ptn tidok bisa menyelamatkanmu dmi
Allah. Hai Fathimah bintt Rasulullah, aht sediHt ptn tidak
bisa menyelamatkanmu dwi Allah. pintalah kcpadafu apa Wn
yang kau mant, alan sedikit ptn tidak bisa menyelamatkanmu
dqi Atlaht."to73

26883. , Muharnmad bin AMul Malik menceritakan kepadaku, ia
berkata: Abu Al Yaman kepada kami, ia berkata:

. -* Syu'aib mengabarkan kepada kami dari Az-Ztrhi, ia berkata:
Sa'id bin Al Musayyab dan Abu Salamah bin AMurrahman
mengabarkan kepadaku bahwa Abu Hurairah berkata" "Ketika
turun ayarn 6;;.ji in# :+fi: ,Dan beritah peringatan
kcpada kerabat-kcmbatmu yang terdekat,, kepada beliau,
beliau bersabd4 ,Hai sekalitm kaum euraisy, tebttslah diri
lralian dari Allah'. Kemudian ia menyebutkan ungkapan
senada seperti hadits Yunus dari Salamah. Hanya sajq ada
tambaharu 'Hai Shafiyah bibi Rasulullah, aht sedikit pun

rm Muslim dalam shatrihnya (206), Ibnu Hibban dalam shahihnya (14/4g6), Ad-
Darimi dalam lsdznan (21395), An-Nasa'i dalam As-suaan At Kubra (973),
Al Baihaqi dalam As-sttn* (etzwy, dan Abu Awanah dalam musnadnya
(l/8e).
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tidak bisa rnenyelamatkntmu doi Allah'. Ia tidak
menyebutkan fatrimatr dalam haditsnya."lo74

26884. Yunus menceritakan kepadalsrf ia berkata: Salamah bin Ruh
menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqail berkata: Ibnu
Sythab me,lrceritakan kepadakra batrwa ketika turun ayat, :+1,
<*f.fi {nJ* "Dan berilah peringatan kepada kerabat-
kcrabatmu yong terdekat," kepada Rasulullah SAW, beliau
mengumpulkan kaum Quraisy, kemudian b€rsabda, "Apnkah
aht ini orang asing di antua kalian?" Mereka menjawab,

"Tidak, kau tidak lain anak satrdari l€mi, kau tidak lain dari
golongan kami." Rasulullah SAW lalu. menasihati mereka.

Kerrudian pada akhir ucapannya beliau bersabda" "Aht tidak
tahu apo ymg dotang kcrydo orang-orang Wda Hqi Kanat
kctika mereka membawa aWirat, sementma kalim datang
kcpadafu membawo dunia'rws

26885. Yunus menceritakan kepadalq ia berkata: Ibnrr--Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus
kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa'id bin Al Musayyab
aan abu Salamah bin AMurrahman mengabarkan kepadaku

bahwa Abu Hurairah, ia berkata, "Ketika turun kepada beliau
ayat" l4fli {nG;$ 'Dan berilah peringatan kcpada

kcrabat-kcrabatmu yang terdekat', beliau SAW bersaMa I/ai
sekalian kattm @raisy, tebusloh diri kalian dari rcraka, aht
sedikit pun tidak bisa menyelamatkonmu dqi Atlah Hai anak
kcturunon Abdul Mutlallib, aht sedikit pm tidak bisa

menyelamatkan kalian doi Allah Hai Abbas bin Abdttl

rr'1 AI Bulfiari dalam At-Tarith Ash-Shaghir(l/15).
1075 Kami tidak menemukannya dengan redalsi sepemi ini dalam referemsi-referensi

yang ada pada kami. Namun ada yang me,nyebutkannya dengan redalsi senada,
yaitu Ma'mar bin Rasyid dalam jami'nya (ll/56), Ath-Thabrani dadiam Al
Ausath (3/83), dan Al Mrmdzir dalam At-Toghib wa At-Tohib (3ll4l).
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Muthallib, aht sediHt ptn tidak bisa merryelamatknnmu dmi
Allah. Hai Shafiyyah bibi Rasulullah, aht sedibit pun tidak
bisa menyelamatkanmu dsri Altah Hai Fathimah binti
Muhammad, pintalah kepadafu opa Wn yang kant mau,

larena aht sediHt pun tidak bisa. menyelamatkanmu dari
Allah. "1076

26886. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkatb: Aku
mendengar Al Hajiaj menceritakan dari Abdul Malik bin
Umair, dari Musa bin Thalhah" dari Abu Hurairah, dari Nabi
SAW, bahwa tatkala Allah menurunkan aya! ,!iiJr* t+\r
6;;'Ji "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu

yang terdetaf," Rasulullah SAW berkat4 "Hai sekalian kaum

Quraisy, selamatkanlah diri kalian dmi neraka.'Hai Fathimah

binti Muhamrnad, selamatknnlah dirimu dari neraka.

Kptahuilah, kalian memiliki ikatan rahim yang kelak aht
..n sambungkan ikotannya. "roTT

26887. Abu Kuraib menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu
Salamah menceritakan kepada lorni dari Zaildahb dari Abdul
Malik bin Umair, dari Musa bin Thalhah, dari Abu Hurairah,

ia berkat4 *Ketika turun ayat, <"6'ii ,ifJ* :)$ 'Dan

berilah peringatan lcepada lce:rabat-l@rabatrmt yang terdekat',

Rasulullah SAW memanggil oftmg-oftmg Quraisy, baik
. kerabat dekat maupun jauh, lalu beliau bersaMa" 'Hai sekalian

kaum Qtraisy, tebuslah diri kalion dqi Allah. Hai sekalian

anok keturunan Ka'ab bin Lu'ay. Hai sekalian anak kcturunon

Abdu Manaf, Hai sekalian anak kcturunan Hasyim. Hai

rr'6 Al Bukhari dalam shahihnya Q6O2), An-Nasa'i dzlan As-Sunan (61249), Al
Baihaqi dalam As-Sunan (6D80), dan Ibnu Hibban 661a6 sftahihnya (141486).r- An-Nasa'i dalam As-Sunan Al Kubra (4;671) dan Ahmad dalam musnadnya
(21419) dengansalad yang sama dan redaksi yang panjang.
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selalian anak kchnunan AbAi Muthallib'. Kemudian beliau

berkata kepada mereka semua, 'Selamatkanlah diri kalian dari

. neraka. Hai Fathimah binti Mulannmad, selamatkanlah

dirimu dari neraka. Afu sedikit ptn tidak bisa menyelamatkan

lralian dari Allah. Ketahuilah, lcalian memiliH ikatan rahim

yang trelak aht sambunglan ikatannya'. "r07 I

26888. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata:

Abu Usnnan menceritakan kepada kami dari Zrbair bin Amru

. dan Qubaishah bin Makhariq, mereka berdua berkata: Allah

menurunkan ayat, Qf{f ,in:r* :+t "Dan berilah

peringatan kepada kerabat-kerabatmu' yang terdekat, " kqrada

Rasulullah SAW. Rasulullah SAW lalu naik ke sebuatr btrkit

batu, dan naik ke atas sebuatr batu yang paling tinggi.

Kemudian beliau bersabdq "Hai keluarga Abdu Manafl t;

iior2stote Sesungguhnya aht seorang pemberi pellltgatan

Sesungguhrrya perumpamaanht dan perumpamaan' kalian

adalah seperti seorang lelaki yang kcdatangan pasukan l-alu

dia tohtt akan keselamatan kcluwganya, sehingga dia

mengowctsi mereka. Iatu dia khot+,otir mereka mendahuluirrya

kepada kclumganya, sehingga dia menetiaki merelca

(kctumgonya),'oLQ [ " Atau sebagaimana sabda beliau-Ioto

26889. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Abdul Wahab dan Muhammad bin Ja'far

menceritakan kepada kami dari Auf, dari Qasamatr bin Zuhair,

ia berkata: Telah sampai kabar kepadaku bahwa ketika turun

rrt Muslim dalam shahihnya Q0$.to' Ungkapan peringatan. Kira-kira maknanya yaitu: waspadalah!-Peqj.
1080 16ou Abu Hatim dalam tafsinrya (9D826) dan As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al

Mantsur (61324), ia menukilnya dari Ahma4 Abdu bin Humai4 Al Bukhari,
Muslim, dan lain-lain.
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ayaL <$:J1 ls# :+1t " Dan berilah peringatan kcpada

kerabat-kerabatmu yang terdelat, " kepada Rasulullah SAW,

beliau meletakkan jari-jarinya ke telinganya seraya. berkata

dengan suara yang kuat, uHai anok ketwunan Abdu Manaf,
i6l(lit]'r:loet

26890. ...ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku, ia berkata:

Auf .menceritakan kepada kami dari Qasamah bin Zuhair, ari

Al Asf.ari dari Nabi SAW, hadits yang senada.

26891. AMullah bin Abu Ziyad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Zaid Al Anshari Sa'ad bin Aus menceritakan kepada

karni dari Auf, ia berkata: Qasamatr bin Zuhair berkata: Al
Asy'ari menceritakan kepadaku, ia berkata "Ketika turun

ayat...." Kemudian ia menyebutkan hadits senada Hanya saj4
ia berkata "Beliau meletali&an jari-jarinya pada dua

telinganya."tos2

26892, Abu. Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Numair menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amnr
bin Murrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ketika turun ayat Qf'Ii 6g:# :$ "Dari berilah

peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,"

Rasulullah SAW berdiri di atas bukit Shafq kemudian

berteriak, ZC* U- Orang-orang ptm berkumpul. Ada yang

datang sendiri dan ada yang mengirim utusannya. Beliau lalu
bersabd4, "Hai bani Hasyim, lai bani Abdul Muthallib, hai

bani Fihr, hai bani, hai bani. Apa pendapat kolian seandainya

aht beritahukan kcpada kalian bohwa di belakang bukit ini
ada satu pasukon yang hendak menyerang kalian, apakah

tGr Mrslim dalam shahihnya (207), An-Nasa'i dalam As-Srman Al Kubra (10816),
dan At-Tirmidzr dalan As-Sunan Ql86).

162 At-Tirmidzi dalam As-Sunan (3186) dan Ibnu Hajar dalam Fath At Bari (3/503).
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kolian memperccyaiht?" Mereka berkat4 'Ya." Beliau lalu

bersabda" "sestmgguhrrya alru memperingatkan ftalian balwa

di hadapan kita ada adzab yang pedih " Abu Lahab lalu

berkata, "Celakalah kalian sepanjang hari, kalian memanggil

kami hanya mtuk ini?" Lalu tunmlatr ayat, S;,-r4 6f";X
"Binosalah kedua tangan Abu lalwb don senmgguhnya dia

aknn binasa." (Qs. Al-LatEb [l l l]: l)r083

26893. Abu Kuraib dan Abu As-Sa'ib menceritakan kepada kami,

mereka berdua berkata: Abu Muawiyatr menceritakan kepada

kami dari Al A'masy, dat'i Amru bin Murratr, dari Sa'id bin

Jubar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, *Pada suatu hari

Rasulullah SAW naik ke atas Shafq kemudian bersaM4 U

'oC*. Lalu berkumpullatr orang-orang Quraisy. Mereka lalu

berkata 'Ada apa denganmu?' Beliau berkata, 'Apa pendapat

lralian jika aht beritahuftan ftepada kalian baltwa musuh aftan

menyerang lalian pada wahu pagi atau waWu soreT'qpnkah

lralian memper c6yaiht?' Merek*a menjawab,' Ya' . Beliau lalu

bersaMa" 'sesungguhnya aht seorang pemberi peringatan

bagi kalian, bahwa di hadapan kita ada adzob yang pedih''

Atu Latrab lalu berkat4 'Celakalah kau. Apakah untuk ini kau

memanggil dan mengumpulkan kami?' Allatr lalu menunrnkart

"v* Si# 6f'r;:X 'Binasalah kedua tangan Abu Lotwb

dan sesunfiguhnya dia akan binasa...'." (Qs. Al-Latrab [111]:

lltol+

26894. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Salamah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari

Amru bin Munatr, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia

berkata: Ketikaturun ayaL' erj*A*J+lt "Don berilah

Ahmad dalam musnadnYa QBAD.
Al Bukhari dnh6 s[ahihnya@523) dan At-Tirmidzi dalam ls-Sunah (3363).

r0t3
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peringdtan kcpada kcrabat-kcrabatmu ycmg terdekat," darl

sanak kerabatnu yang asli, Rasulullah SAW perg hingga

beliau naik ke atas bukit Shafa, lalu berteri aki;elr* (. Mereka
pun berkat4 "Siaph' yaog Lalu dijawab,

"Muhammad." Mereka psberkumpul kepadanya. Beliau lalu
bersabd4 "Hai anak keturunan si anu, ltai anak kehrunan si
anu, hai anak kcturunan Abdul Mutlnllib, hai onak kcttrunan
Abdu Manaf,, Apa pendapat kalian jitra aht beritahukan

lcepada knlian balrua satu pasuknn telah datang di balik bu6t
ini, apakah kalian memperc$yailai" Mereka menjawab,

"Kami tidak pemah mengetahui kau berbohong." Beliau lalu
bersabd4 "'sesungguhnya aht adalah seorang pemberi
peringatan kepada kalian. Di hadapan kita telah ada adzab

yong pedih. " Abu Lahab kemudian berkat4 "Celakalatr kau,

hanya untuk ini kau mengumpulkan kami?' Ia lalu perg.
Kemudian turunlah surah, 4 rf, Gt,lT'i,.f;. negitulah

- Al A'masy membacanya rr"rpd rrurir orrah.l085

26895. Abu Kuraib menceritakan kepada lomi, ia berkata: Abu
Muawiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari
Sufran, dari Hubaib, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ketika turun ayaL e-.#*: 6E:# :$: "Dan beritah
peringatan kcpada kerabat-kerabatmu yang terdekat,"
Rasulullah SAW pergi berdiri di atas Shafq lalu berkata 6-

.:o;((r't086

26896. Khalid bin Amru menceritakan kepada kami, ia berkata:

Suffan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dad Hubaib bin
Abu Tsabit, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:

Ketika turun aya\ 6;j.ii €(# :*t "Dan beritah

t0E5 Al Butfiari datam shahihnya (4657) dan Muslim dalam shahihnya (208).
!M As-samarqandi dalam tafsirnyaQlsflg) dan As-Sam'ani dalam ta8irnya (4t69).
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Wringotan kepada kcrabat-kcrabatmu yang terdekat,"

Rastilullah SAW berdiri di atas bukit Shafa lalu berkata U

'ov*. Beliau me,nyebut mereka safu per satu, "Hoi anak

kenrunon si anu, hai anak kcturunan si amt,.hai anak

ke ttrunan Abdu Matu|;oet

26897. Ibnu Humaid menceritakan kepada kard, ia berkata: Jarir

menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Amru bin
Mtrrralr Al Jamali, ia berkata, "Ketika turun ayat. {SJgp;iV
<tf.iI 'Dan berilah peringatan kcpada kerabat-kerabatmu

yang terdekat', beliat naik ke sebuah bukiq lalu berteriak, U

ZL* Orang yang ringan langkatrnya datang sendiri, dan

orang-orang yang enggan mengirim ufusan. Lalu mereka

mengikuti datangnya suara itu. Ketika mereka saurpai

kepadanya beliau berkata, 'Di antoa kalian ada yang dotang

untuk melihat, don di antarq lalian ado yang mengirim ufiuan

tmtuk melilwt siopa yang berteriak tadi'. Setelalr-rne,reka

berlcurrpul dan jumlatrrya banyak, beliau berkat4 'Apa

Wndopat kalian sekiranya aht berrtohukon kcpado kalian

balwa satu pasukan akdn menyerang kalian pada Wgt hori

dui bukit ini, apakah kalian mempercalniht?' Mereka

menjawab, 'Y4 kami tidak pemah melihatnu berbohong',

Beliau lalu membacakan ayat-ayatyang diturunkan ini kepada

mereka dan memperingatkan mereka sebagaimana yang

diperintahkan kepadanya, 'Hai kaum Qtraisy, lai anak

ketwunon Hasyim...lwi anak ketwunan Abdtl Mutlwllib,

seswtggulmya aht memperingdkan kalian bahwa di lwdapan

kita ada adzab yang pedih' r'lot8

rw Kami tidak menemukannya dengan redalsi seperti ini dalam referensi-rcferensi
yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atst-atsr yang lalu.

rot Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dalam referensi-referensi
yang ada pada kami. Lihat maknanya pada atso-atsar yang lalu.
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26898. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jar.ir

menceritakan kepada kami dari Amfq bahwa ia pematr
, membacanya Q;iril [SJ* 3*t "Don beritah peringatan

l@pada kerabat-kerabatmu yang terdekat. " Makzudnya adalah

kerabat-kerabatnu yang ikhlas."lo8e

26899. Ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:

Muhammad bin Ishak menceritakan kepadaku dari AMul
Ghatrar bin Al Qasim, dari Al Mnhal bin Affu, dari
AMullah bin Al Harits bin Naufal bin Al Harits bin Abdul
Muthallib, dari AMullah bin Abbas, dari Ali bin Abu Thalib,
ia berkata: Ketika turun kepada Rasulullah SAW ayat, 211j
<*fJt 6nJ* "Dan berilah peringatan kepada kcrabat-
Ircrabatmu yang terdef4r, " Rasulullah SAW memanggilku,
kemudian berkata kepadaku, "Hai Ali, Allah
telah memerintahkanfu agar memperingatkan kerabat-kerabat
dekotht, maka aku merasa susah dibrutnya. Aht tahu bila aht

yang tidak afu sukai dari mereka, sehingga ofu pn diCIn,

hingga Jibril datang dan berkatq 'Hai Muhownad, jika kau
tidak melahtkan aW yang diperintahkan kcpadCInu, Tulnnmu
akan menyiksamu'. Oleh karena itu, buatkonlah untuk kami
satu sha' makanan dan letakkanlah kaki kambing di atasnya,

serta siapkanlah secerek susu untuk kami. Setelah itu
htmplkanlah untukht anak ketururun Abdul Muthallib
supmya aht bisa mencakapi merelca dan menyamqnikan apa
yang diperintahkan kepadalw" Aku (Ali) pun melaksanakan
perintatrrya kepadaku. Kemudian aku mengundang mereka

mtularya, dan pada hari itu mereka berjumlah 40 orang lelaki,

rote Al Baghawi dalwr Ma'alim At-Tanzil (4D7g) dengan redaksi yang sama dari
Ibnu Abbas, dengan redalsi ymg panjang

-
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lebih satu atau kurang satu. Di antara mereka terdapat paman-

pamannya; Abu Thalib,Hamz,ah, Al Abbas, dan Abu Lahab.

Setelah mereka berkurnpul, beliau memanggilku mhrk
membawakan makanan yang telah ahr buatkan wrttrk merek4

maka aku datang membawakannya. Setelah aku

menghidangkannya, Rasulullatt SAW mengarnbil sepotong

daging, lalu mengoyaknya dengan ggnya, kemudian

meletakkannya di t€pi piring. Beliau lalu berkat4 'Makanlah

d.engan namo Allah'. Mereka pun makan hingga sekenyang-

kenyangnya, dan aku hanya melihat bekas-bekas tangan

mereka Demi Allah Yang jiwa Ali berada di tangan-Nya,

masing-masing memakan selunrh hidangan yang aku sajikan

kepada mereka Beliau lalu berkata, 'Berilah or(mg-orang

minumon'. Aku pun membawakan mereka susr tadi kepada

mereka Mereka lalu minum hingga sepuas-puasnya. Detni

Allab masing-masing mereka minum seperti itu._Ketika

Rasuhllah SAW hendak mengajak bicara merek4 Abu'Lahab

mendahuluinya berbicarq 'sungguh lemah cara sahabat kalian

ini menyihir kalian'. Mereka pun bubar, sementara Rasulullalt

SAW tidak sempat mengajak bicara mereka. Beliau lalu

berkata 'Besok, lwi Ali. Lelaki itu telah mendolwluiht dengan

ucaryn yang telah kau dengar, sehingga mereka bubar

sebelum aht sempat mengajakbicara mereka Oleh korena itu,

siapkanlah ulttuk kmi makanan seperti yng telah kou buat,

Alu prm mengerjakannya. Aku mereka.

Setelah itu beliau memanggilku agar me,lnbawakan makanan,

maka aku menghidangkannya kepada mereka. Beliau lalu

melakukan hal yang sama seperti hari sebelurnnya. Mereka

makan hingga sekenyang-kenyangnya Setelah itu beliau

berkata, 'Berilah merekn minwnan: Aku prm me'rnbawakan
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cerek susu tersebut kepada mereka, dan mereka minum hingga

puas. Rasulullah SAW lalu berkata, 'Hai bani AbAtt
Muthallib, demi Allah, aht tidak mengetahui ada seorang

pemuda prn di kalangan Arab yang danng kepada kaumnya

membawa hal yang lebih baik dari apa yang aht bawakan

lrepada kalian. Aht rnendatangi lralian dengan mernbowa

kebaikan dunia serta akhirat, don Allah telah
' memerintahlcanht agar rnengajak kalian kcpadanya Siapa di

antwa kalian yang mau menduhtnght mengemban perkara

ini, maka dia menjadi sgudwalan...'.

Tapi mereka semua berpaling darinya, maka aku berkata

-padatral 
saat itu aku yang paling muda usianyq pating kotor

matartya, paling besar perutrya, dan pating kecil betisnya di

antara merekr, 'Akt watrai nabi Allah, siap mer{adi

pendukungmu'. Beliau lalu memegang lututku seraya berkata,

'Dia adalah saudaraht..nalra dengarlan dan patuhilah dia'.

-,_Mereka pun tertawa, sambil berkata kepadaku, 'Dia telah

menyuruhmu mendengarkan dan metnatuhi anabnu

sendiri'. "lo9o

26900. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishak menceritakan

kepadaku dari Amru bin Ubaid, dari Al Hasan bin Abu Al
Hasan, ia berkata: Ketika turun kepada Rasulullatr SAW ayat,

$*iA*J$ "Do, berilah peringatan trepada kerabat-

lrerabatmu yang terdelrar, " Rasulullah SAW berdiri di Al
Abthah, kemudian berkata, "Hai anak kenmtnon Abdul

Muthollib, hai anak keturunan Abdu Manaf,, lai anak

keturunan Quslni." Beliau lalu menyebut kaum kabilatl-

rm Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D75) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(3t3s2).
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kabilah auraisy satu pe, satr, hingga peliau akhirnya bersabda,

'sesungguhnya aht mengajak katiwt keWda (agama) Allah

dan memperingotkon kalian akan adzab-Nla'.:r loe I

26N1. Muharrmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahlru. menceritakan ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadalnq ia berkata: Ayahktr me,nceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, t*tattg firman AllalL

<*jS{n*3$ "D*, berilah peringatan kepada kcrabat-

keiobatmu yang terdekat," ia berkata, *Dia (Allah)

memerintatrkan Muhammad agar memperingatkan kaumnya

dan merrulainya dari keluarga serta sanak familinya. Dia

berfinnan" U\ '9t 6tj .*, (. ig 'hn kaummu

mendutakanrlya (ad?ab) Wdolal ad?flb itu benor adonya'."
(Qs. Al An'aam [6]:6Qt@

26902. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak
mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ivla'mar men@barkan

kqadal<ami dari Hisyanr binUrwab dari ayahnya, iaberkata:

, Ketika tunm ayaL 6tff*i er* ,i3 "Dan berilah

peringdon keWda kcrabat-kcrabatmt yang terdekot," Nabi

SAW bersaMa, "Hai Fathimoh binti Muhamrnad, lwi
Slafryah binti Abdul MutMlib, berlin&nglah kolian doi
neraka w alaupun dengan seqntong hrnta."rw

26N3. Diceritakan kepqdaku dari Al Husai[ ia berkda: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkaa: Ma'ma mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Aklr mendengar Adh-Dhahhak

berkara terilang firman Allab <;;g 6SE At "D&t

Kami tidak me,nemukannya dengan r€dal$i seperti ini dalasn rcfcr€Nrsi-rcfercnsi
yarg ada pada kami, kecuali dalan Tollh Atlt-Thoboi (11543).

As-Sultrthi dalam Ad-Dor Al Mansur (61329) dm Al-Alusi doJam Rth Al
Ma'oi(191136).
Abdurrazzak dalam taftirnya Ql46E).

t(l9t

tan

l0!B

_



StrchAsy-Syr'craa'

berilah peringatan lcepada kerabat-kerabatt u yarrg terdekat, "
ia berkata, "Beliau memulai dengan keluarga dan sanak

familinya."lM

26904. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Malmar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Ketika turun ayat, 2;1j
6#{i ,in:J* "Dan berilah peringatan kcpada kerabat-

lcerabatmu yang terdelral, " Nabi SAW mengumpulkan bani

Hasyim, lalu bersabda, "Hai bani Hasyim, kctalruilah, aku

tidok ingin mendapati kalian datang kcpadafu membawa

dunia, sementara orang-orang datarg membqwa amirat.
Ketahuiloh, penolong-penolonght di antma kalian adalah

orang-orang yang bertal*tta, maka berlindunglah kalian dari
neraka walaupun dengan s epotong hur?ta. "1095

26905. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
. menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

-'*-kepadaku 
dari Ibnu Jumij, ia berkata: Ketika ayat ini firun,

beliau memulai dengan keluarga dan sanak farnilinya, q:" hul

tersebut menyusahkan kaum muslim, maka Allah rn"n,*ok*
ayaL <4rfi , iIJn e eq;fr "Dan rendahtcantah

dirimu terhadap orang:orang yang mengilattimu, yoitu orang-

orang yang beriman."ro96

Fimran-Ny4 ' ,AAL .i$' "Dan rendnh*anlah dirimu,"
maksudnya adalah, lembutkanlah sikap serta tuturmu '* & A
<ryrii "Terhadap orang-orang yang mengihttimzr." Sebagaimana.

riwayat berikut ini:

l* Lihat arsar sebelumnya.
l# Abdurrazzak dalam tafsirnya (21469).

'* Kami tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini.dalam referensi-referensi
yang ada pada kami. : .
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26906. Yrmus menceritakan kepadaktr, ia berkafia: Ibnu Wahab

mengabarkan kqada kami, ia berkata: Ibnu T*rid b*ata
tentang firman Allab <4191'n 641 $t- i)1(i ;;1$ " oan
rendahkanlah dirimu terhafup orang-orong yang

mengihttimu, lnitu or(mg-orang yotg beriman" Ia berkata,
*Dia (Allah) berfirmao, 'Bersikap lembutlah kepada

m€f,€ka'."1097

ooo

*-$ $, .t,$1;;@ 6Xx er'q A ii, 1;-;,''r-)

g$ i frt@ r.jrrr i 0,11,*;@ F,t JU"ii @
@41

' J ik;a nrlrel<a menfufial<afunu nakf, krtrral<rrltlafr;

'sesnngguhny a alu tidokbqtansgws Wab terhadap apa
yarrgl<anw@al<nr.Dmbutawakalldtlepado(Nlnh)
Yorrrgll/ralwPelll<a:nlagiMdhoPenyuyorrrgydrJgnwlilwt

l<ffiau }rltika l@nw berdiri (unfi* $rtahryffid, ilnrt
(melilw fu) Wnfuhan gerdkbadmrrru ili arfiara ordng
otutg yffl,lg nriud- SesunguhnyaDio adalahYot glf.ahf,

Marilrrrrgrlagil{nlwlvlengetrrhui."
(Qs. Asv-Syu'ama' 126lz 216.220l

TaI(wiI firman Atleh:,Y',tri;@ 6rt1 !';sj A fi 1#'"8
g,8t |'iy@ l,-*"rifr aifiir@ if,t it;;_,s$(@ 4i rl,
@ ff*" mere ha mendwhakaimu maka katahanlah, n Ses angguhnya

rM Ibnu Abu Hatim dal4n tafsirnya(9D827).

'FFnl
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aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Don

bertawakallah kepada lAllahl Yang Maha Perkasa lagi Maha

Penyayang, yang melihat kamu ketika komu berdiri [untuk
sembahyangJ, dan lmelihat pulal perabahan gerak badanmu di
antora orong4rang yang sujud. Sesungguhnya Dio adaloh Yang

MahaMendengar lagi Maha Mengetah uL')

Maksudnya adalatr, Allah berfirman, "Jika kerabat dekatmu

yang Aku perintatrkan engkau untuk memperingatkan merek4

menentangmu, hai Muhammad, dan mereka tidak mau kecuali tetap

menyembatr berhala serta mempersekutukan Ar-Ratrman, maka

katakanlatr kepada mereka, {rI-3 V"."-r- al'sesungguhnya aht tidak

bertanggung ja'ntab terhadap aW yang kamu kerjakan', yaitu

menyembah berhala dan menentang pencipta manusia. *, ,Y, ifS
'Dan bertqwalcallah kepada (Allah) Yong Maha Perkasa', dalam

pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya. JSi'I-agi Maha

Penyryang', terhadap orang yang kembali kepada-Nya dan bertobat

dari memrksiati-Nya. '?frLit;;:sli 'Yang melihat kamu *eita kamu

berdiri (untuk sembahygng)'. "

Mujatrid berkata mengenai takwilnya dalam riwayat berikut ini:

26907. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah,

' 'ri i+ ,&:i-a$i "Yang melihat kamu kctitu lamu berdiri
'.,i'' (untuk sembahyang),'l ia berkata, "Maksudnya adalah,

dimanapun kau berada."I oe8

Para atrli takwil berbeda pendapat tentang takwil ayal 4,1{it
i-ylft "Dan (metihat Wta) perubahan gerak badanmu di antara

ttE lbid.
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Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalalL dan Dia melihat

gerak-gerikmu dalam shalatmu ketika kau berdiri, kemudian ruku, dan

ketika kau bersujud. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya

yaitu:

26908. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari.ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman AllalL

ir-5!,,fi C .ir{,n; !'Dan (melihat puta) perubahan gerak

f,adanmu di antara orang'orang yang sujud," ia berkata,

"Maknanya adalah berdirimu, rukumu, dan sujudmu."l0ee

26909. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayatrku

dan Ali bin Buzaimatr menceritakan dari Ikrimall tentang

firman Anarr, '".#i o,ain; @ i6 be;-,s$i :yang
melihat kamu ketilu kamu berdiri (untuk'sembahyang), dan

(melihat Wla) perubahan gerok badanmu di antara orang'

orang yang suiud, " ia berkat4 "Maknanya adalah, berdirinya

rukwtya, dan sujudnyu.,I loo

26910. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:.Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami, ia berkata: Ikdmah berkata tentang firman AllalL

e**Ii O 6M, "Dan (melihot 'ptla) perubahan gerak

badanmu di antara orang-orang yang suiud," ia berkata,

t* Al Mawardi dalamAn-Nukatwa Al Uynn(41189)dengan redaksi yang sama.
rrm Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9D529) dan lbnu Athiyah dalan Al Muharror

ll Wajiz(4t246).
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"Maknanya adalah, dalam keadaan berdiri, sujud, ruku dan

duduk."llol

Para ahli tatfl^,il lainnya berpendapat bahwa malaranya adalah,

Dia melihat gerak-geriknru di antara orang-orang yang shalat dan

penglihatanmu kepada mereka yang berada di belakangmu,

sebagaimana kau melihat omng yang berada di hadapanmu di antara

mereka Mere,ka yang berpendapat demikian di antranya yaitu:

26911. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMurratunan menceritakan kepada kami, ia berkara: Sufyan

menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dri Mujatrid, tentang

firman-Nya,';t*izft OJiiiJ "Dan (ntelilnt pula) pentbahan

gerak badawnu di ontaro orang-orang yong suju{" ia

berkatq "Beliau melihat orang yang berada di belakangnya

sebagaimana beliau melihat orang yang berada di

dqlannya.'llo2

26912. Mubammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
-- Abu Ashim menceritakan kepada kard, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lemi, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang firman'Nyq ir-t ,A O 6i;i;
"Dan (melilut rula) perubahan geraft badanmu di antara

orang-orang yang sujud," ia berkata, "Orang-orang yang

shalafi, beliau melihat omng yang berada di belakangnya dalam

,5^1u1nlIo3

tror Abdurazzak dalam tafsimya Qt470) dan Su$an As-Tsauri dalam tafsirnya
(hal.230).

rr@ Mulahid dalam taftimya (hal. 514) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(9D82e).

ttB lbid

a1
, ,ii
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26913. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari.Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firrran Allah,
'u-.$i C ,14"; "Dan (metihat wla) perubalun gerak

badanmu di antma orang-orang yang sujud," ia berkata,

"Orang-orang yang shalat, beliau melihat orang yang berada di
belakangnya dalam shalat.'l Is

Para ahli takwil lainnya berpendapat batrwa adalah,

gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud. Artinya, tindak-

tanduhnu bersama mereka saat duduk, berdiri, dan duduk. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26914. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadakf ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Atha Al Khurasani

mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang ayat" O,iSXit
'U-.$i "Dan (melilwt p"la) perubahan gerak bafrrunu di
antara orang-orang yang sujud," ia berkata, "Maksudnya
adalalL Dia melihat --ketika kau bersama orang-orang yang

sujud- kau bergerak-gerilq berdiri, dan duduk bersama

-ereka"llo5

26915. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar men$abfu
kepada kami dari Qatadah, tentang fimran Allah, Q,t\i)'u#i "Dan (melilwt ptla) perubahan gerak badanmu di

. antara orang-orang yang sujud. " ia berkata, "Di antara orang-

omng yang sedang mengerjakan "halat.'ll6

"* Ibid-

"o' AiA"gn"*i dalam Ma'alim At-Taruit (4D81) dengan redaksi senada.

"* Abdurrazzak dalam tafsirnya Q5t469) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam
Ma' ani Al Qw' tt (5/l 07).

I
I



SurahAry.Syr'orua

26916. Yunus menceritakan kepadalnr, ia berkata: Ibnu Wahab

m€ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkala

tentang firman Allah, 'U--$i0,1&; "Dan (melihat Wla)
.perubahan gerak badanmu di antma or(mg-orang yang
sujud," ia berkata, "I-afa^'u.*f$ maksudnya adalah orang-

orang yang sedar-rg mengerjakan shalat.'1107

Pra atrli talo ril lainnya berpendapat batrwa malaranya adalah,

Dia melihat tindak-tandukrru di antara orang-omng. Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26917. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya
menceritakan kepada kami, ia berkata: Rabi'ah bin Kultsum

menceritakan kepada lemi, ia berkata: Aku pernah bertanya

kepada Al Hasan tentang firman Altab $gr,lfia,trn: "Dan
(melihat prla) perubalwn gerak badorunu di antara orumg-

orong yang sujud," ia lalu merfawab, "Di antara orang-

orang."llot
'?ara ahli takwil laimrya berpendapat batrwa maknanya adalah,

Dia melihat tindak-tandukmu pada keadaan-keadaanmu sebagaimana

para nabi sebelummu melakukannya. Lafazh 'U.*$i "Orang-orang

ydng sujud," di sini dalam pendapat mereka adalah para nabi. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

26918. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu

Yaman menceritakan kepada kard dari Asy'ats, dari Ja'far,
,i., d2gi Sa'id, tentang firman AllalL i$j-rstrf *yotg melilat

troT Lihd atroyang tatu.
rrc lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D829) dao Al Mawardi dalm A*Nukat wa

At Uyun(4/l89).
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l(omu...." Ia berkata "Sebagaimana dilakukan oleh para nabi

sebelummu."lto9

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai

talonilnya adalatr pendapat yang mengatakan batrwa maknanla adalah,

Dia melihat gerak-gerikmu bersama orang-orang yang zujud dalam

shalat mereka bersamamu ketika kau berdiri, ruku, dan s{ud bersama

mereka; karena itulah mal<rn ztrahimya.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat adalah

gerak-geriknru di antara orang-orang, merupakan pendapat yang jauh

dari makna zhatrimya, sekalipun ada benamy4 karena sekalipun segala

sesuatu sesungguhnya senantiasa sujud kepada Allah, narnun tidak

dapat dipahami dari ucapan seseorang, "Si fulan bersama orang-orang

yang sujud atau di antara orang-orang yang zujud," bahwa ia bersama

orang-orang atau berada di antara mereka. Bahkan yang dipahami

adalah, ia bersama sekelompok orang yang sujud, yaitu sujud yang

biasa Selain itq mengaratrkan makna-makna kalam Allah-.kepada

makna yang bertaku umum, lebih utama daripada mengarahkannya

kepada makna yang jarang. Demikian pula dengan pendapat yang

mengatakan batrwa adalah, gerak-gerikmu melihat orang-

orang yang sujud. Sekalipun makna ini ada benarnya namun inr bukan

yang ztrahir dari makna-maknanya

Jika demikian, maka tala ril ayat ini adalah, dan berseratr didlatl

kepada Yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, yang melihatnu

ketika kau berdiri'dalam shalatmu dan melihat gerak-gerikmu antara

orang-orang yang berimam denganmu antara berdiri, ruh& sujud, dan

duduk.

rroe 15ou Athiyah dalam At Muhoru Al Yajiz @n4q dari Ibnu Juraij. Ia
. menyebutkan semakna dengannya dari Ibnu Abbas: Ibnu Abu Hatim dalam

tafsirnya (912828),Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (5/107), dan
Al Mawardi dalarrr An-Nukat wa Al Uytn (4/1 89).
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Firman-Nyq #&t'j!iy "sesungguhnya Dia adalah Yong

Maho Mendengm logr Maha mengetahui," maksudnya adalah,

sesungguhnya Tuhanmr4 hai Muhamma{ Dialah Yang Maha

Mendengar apa yang kau baca dan kau sebut dalarn shalatnq lagi

Maha Mengetahui apa yang kau kerjakan di dalaurnya GhalaQ dan apa

yang dikerjakan orang-orarlg yang ikut berimam denganmu. Jadi,

bacalatr Al Qur'an itu di dalamnya secara perlalran-latran, dan

laksanakanlah batasan-batasanny4 sebab kau berada dalam penglihatan

dan pendengaran Tuhanmu.

6jii@

occ

J $i $gU@ al# i fii ;, &'{:;$ S
@ 4.rKpfut'g

"Apatirlh ,t*; aku beritat<frr.1<epadnrnr, t<cpado sinpo
syilan.vy etan ifirt tltrwf Mqela amm kepada tif,P-tiop
penfulsta lag, y MrS b mry ak do sa, nsela menghf,daplort

pendengara (kepadn ryetm) ia+- dfirlrr:futryal<nr
msela adalah orang, ofiLng perdru,sta-"

(Qs. Asy,Syu'araa' 126l: 221.2231

rarrwil nman A[ah: 3*'tr@ a*4i3i3Jt*'{:$ s
@ 63.$'niLY 'gtt i'fi-@ j $t (Apahoh ahan aku ahan

beritahan hepadama, kepada siapa syetan-syetan itu turun? Mereka

turun hcpada tiaptiap pendusta lagi yang banyak dosa, mcreha

menghodaphan pendengaran [kepada syetanl itu, dan kcbanyakan

mcreka odolah orang4rang pendusta)



Tahir,lrt/l:Iha}rri.

'i<:r$ S "A7nkah akan aht beritakan kcpadamu," hai sekalian

o.*g-oLn i. 'ulr*filiiii,{$ "Kepada siapa syetut-syetan itu turun?"

di antara manusia /61 :f e.'fn "Mereka turun kcwda tiaytiap
pendusta," yaitu pembohong A "Logi yang banyak dosa," yaitu yang

berdosa.

Penalorilan kami sesuai dengan penakwilan para atrli tals\ ril.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26919. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaktq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kauri, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceri-takan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrh, dari Mujatrid, tentang firman AllalL tS€1 8t* "Kepada

tiaptiap pendusta," ia berkata, "Maknanya adal€h" setiap

pembohong dari kalangan manusia"l I l0

26920. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AiHusain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jumij, dari Mujatrid, tentang 
"V* &igi!*I ..a

;l 4ttl "Mereka turun kepafu tiap-tiap pen&tsta lagi yang
?",
banyak dosa," iaberkata, "Maknanya adalah, perrbohong dari

kalangan manrrsia."I I I I

26921. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadalu tentang firman AllalL A g6 &
"Tiaptiap pendtsta tagi ymg baryak dosa," ia berl:ata,

"Maknanya adalalL mereka adalah para duhrn. Jin mencuri

uro Mujatrid dalam taftimya @al. 514), Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya (9D830),
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Atr'af (5/107).

tttt lbid
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pendengaran, kemudian datang membawanya kepada

pembanhr-pembantu mereka dari kalangan manusia"l I 12

26922. Muhammad bin Imaratr Al Asadi menceritakan kepadaku, ia
berkata: Ubaidillatr bin Musa menceritakan kepada kami, ia
berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Abu Ishak, dari

-, Sa'id bin Wahab, ia berkata: Aku pernatr berada di sisi

Abdullah bin Az-Zubur.Ia ditanya, "Al Mullrtar menganggap

dirinya mendapat wahyu." Abdullah meqiawab, "Dia benar."

Kemudian ia merrbac a aya\,',lf @ ilyt$ \ii ;. {t';<$ $
; 4(l g iY "Apakah akan alu beritakan kcpadam;, kepada

siapa syetan- syetan itu turun? Mereka turun kepada tiaptiap
perdwta lagi yang banyak dosa.urrr3

Firman-Nya'c3tl itfi. " Merekn menghadapkan pendengaran

(lrepafu syetan) itu," maksudnya adalab syetan-syetan itu
membisikkan pendengaran, yaitu apa yang mereka dengar dari apa-apa

yang mereka cui pendengaftmnya ketika disampaikan di langig kepada

A $,1 "Tiaptiap pendusta," dari golongan manusia

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para atrli takwil.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26923. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, '€l$fr "Mereka

menghadapkan pendengaran (kepoda syetan) ittt," ia berkata,

"Syetan-syetan, apa yang mereka dengm, mereka sampaikan

rrr2 Abdurrazzak dalam tafsirnya Q/470).trr3 16oo Abu Hatim dalam tafsirnya(92530).
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4€1 g iY, 'Kepada tiaqtiap pendusta', yakni para

pembohong."ll14

26924. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj' menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayat, tit
'{J,Jl "Mereka menghadapkan pendengaran (kcpada syetan)

itu," ia berkata "syetan-syetan, dpd yang mereka dengar,

mereka sampaikan '4 'ofi- 'Mereka menghadapkan

pendengo an (kepada irn") itu', y alaniucapan." I I I 5

Firman-Ny a, 6$K'iii'AV "Dan kebanyakan mereka adatah

orang-orang pendusta," maksudnya adalab kebanyakan orang yang

turun syetan-syetan adalah para pembohong pada apa yang

mereka katakan dan mereka kabarkan.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para'ahli takwil.

26925. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada kami, ia berkata: lvla'rnar mengabarkan

kepada kami dari Az-Zrfti, dari Urwah, dari Aisyab, tentang

firman Allab <il{|{e;$ "Dan kebanyalcan mereka

adolah orang-orang pendusta," ia berkata, "Syetan-syetan

mencuri pendengaran, lalu mereka datang membawa kalimat

yang benar, lalu membisikkannya ke telinga pembantunya. Ia

me,nambabkan padanya lebih dari s€ratus kebohongan.'l I 16

ooe

rrra Mu;alrid dalam tafsirnya (hal. 514) dan lbnu Athiyatr dalam Al Muhurs Al
Wajiz(4D46).

rrr5 16ou Abu Hatim dalam tafsirnya(92530).
I 116 Abdurrazzak dalam tafsirnya (21470).
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@ e;+ ;v +L o #3 $@ i;uii fr$.{tA:v
,*r*;ri W W(, i2$i Jy@ 5,Ii. * 6 53A'#V
'6 W i.fi l:;,lWY .rt b'il:rf L-{':'i WJ

@L#*3
"Darr perryajn-penyair itu diikuti oleh orarrg.otangymrg

sesdf, .TidalrJtahlioanr,rumelihatbahwasanyamselca
mengerrtaru di tiap.tiap leflibah, danbahwdwrya mselca

sul<a mmgatal<mt dpd yffig rnrl":el<n sendiri fidak
murgerialwrJ(rrya)?Keclrarlior(mg.or(mg(WYyair'Wryair)

y dntg bertnan dm bqamal shalih dor. baffyak mrrrry ebut
y',Jlah dm mendapu l<etrunangan seildah mendsita

t ezhatimu..Ddrt orcmg.orang yorr.g zlulirn itukalak al<f,rr

nengetralwil<etempurndna,mrr:el<aal<fiJl<ertali.'
\ (Qs. AsY'Syrr'araa' 126l:224'227)

Talrwil fiman A[ah: O #'j )i @ Iti6'rf$-{t5g
tV, bv '"ji-Jy@.JJ3:.{'( 5}fi.'#?r@'o;X tv P
;tt;'6'e:ib'"5i 

'7;r=91( 
i; r.'85$ {*{':fi ffisi.ri,y:i

@ i#- @an penyair-penyair itu diikuri oleh orang+rang yang

sesat Tidahhah kamu nulihat bahwasanya mereka mengembara di

tiaptiap lembah, dan bahwasanya mereka suka mcngatakan apa

yang mereka sendiri tidak mcngeriakan [nyaJ? Kecuali orang-orang

[penyair-penyairJ yang beriman dan beramal shalih dan banyak

menyebut Allah dan mendapat kemenangan sesudah mcnderita

kezlaliman. Dan orangerdng yang zhalim itu kelak akan

mengetahui ke tempat mflna ruereha akan kembali)
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Maksudnya adalatr, para penyah itu diikuti oleh orang-orang

yang sesat, bukan orang-orang yang mendapat petunjuk.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud

sebagai orang yang sesat di sini.

Sebagian berpendapat batrwa mereka adalah para periwayat

syair. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26926. Al Hasan bin Yazid Ath-Thahhan menceritakan kepadakrl ia
berkata: Ishak bin Manshur menceritakan kepada kami, ia
berkata: Qais menceritakan kepada \rrni dari Ya'la, dari

Ikrimab dari Ibnu Abbas. Abu Kuraib menceritakan

kepadaku, ia berkata: Thalaq bin Ghannam menceritakan

kepada kami dari Qais. Abu Kuraib menceritakan kepada
' kami, ia berkata:'Ibnu Athiyatr menceritakan kepada kami dari

Qais, dari Ya'la bin An-Nu'mao, dari ll<rimalL dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, iilifi W- ,#V "Dan pfnyair-
penyair itu diihtti oleh orang-orang yang sesat," ia b6rkata,

"Maksudnya adalah para periwayat."l I l7

Para ahli tal$,il lainnya berpendapat batrwa mereka adalah

syetan-syetan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaittr:

26927. Mutrammad bin.Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hadts menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semrnnya dari Ibnu Abu
Najrh, dari Mujahid, tentang firman Allah, W- {fr*V
6ilAi "Dan penyair-penyair itu diihfii oleh orang-orang

rrrT 16ru Abu Hatim dalam tafsirnp On$2), Al Mawardi dalam An-Nukd wa Al
Uyn @1190), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'm (51107).
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ydng sesat," ia berkata" "Maksudnya adalatr syetan-

syetan."lll8

26928. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ungkapan yang sama.

26929. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdunazzrik

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, {tfiV
irilAi W- "Dan penyair-penyair itu diihtti oleh orang-

orang yang sesat," ia berkat4 "Maksudnya adalalL mereka

diikuti syetan-syetan." I I le

26930. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya bin Sa'id dan Abdurrahman menceritakan

kepada kami, keduanya berkata: Suffan menceritakan kepada

kami dari Salamah bin Kuhail, dari Ilcimab tentang firman

Allah, 6ilAi W- $At "Dan penyair-penyair itu diituti
' '* 

oleh orang-orang yang sesat," ia berkata, "Maksudnya adalah

para jin pembangkang.r: I l2o

PSra ahli takwil lainnya berpendapat batrwa mereka adalah

orang-orang dungu.

Mereka berkata, "Ayat tersebut turun berkenaan dengan dua

orang lelaki yang saling menyindir dengan syair pada masa Rasulullah

SAW.'

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

rrrs Mu;alrid dalam tafsimya (hal. 515), Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (912832),
dan Al Mawardi dalanAn-Nukat wa Al Uyun (4/189).

uD Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql47l),Ibnu Athiyah dalarn Al Muharrar Al
Wajiz (4D46), dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'an (5/108).

rr2e lbnu Abu Hatim dalam tafsimya(9DS3l).
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26931. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
iti6i W- {ffiV "Dan penyair-penyair itu diitatti oleh

or(mg-orang yang sesat ..." Ia berkat4 "Ada dua orang lelaki
pada masa Rasulullah SAW, yang salatr satunya dari kalangan

Anshar dan satunya lagi dari kalangan lain. Keduanya saling

mengejek dengan syair, dan bersama mereka ada orang-omng
yang sesat dari kaumnya, yaitu orang-orang yang dungu. Allah
p9n berfirman, )i +L A # j 51@ i;r:ii '#-{tfiV
@ e;+ ,Dai penya;y-p)nyair itu diituti olei orang-orang
yang sesat. Tidakkah kamu melihat bahwasarrya mereka

mengembma di tiap-tiap lembah' 2nttitt

26932. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan-k_epada

lmrrri, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak.berkata
tentang firman Alla}r, 6il3i W- {:frV "Dan penyair-
penyair itu diifuti oleh orang-orong yang sesat, " ia berkata,

"Ada dua orang lelaki pada masa Rasulullah SAW, yang salah

satunya dari kalangan Anshar dan satunya lagi dari kalangan

lain. Keduanya saling mengejek dengan syair, dan bersarna

mereka ada orang-orang yang sesat.dari kaumnya yaitu orang-

omng yang drmgu."l12

Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qar'an (5/108) dengan redalcsi yang
sama, Ibnu Karir dalam tafsimya (31354),Ibnu Hajar dalam Fath Al Bui
(10/539) dengan ungkapan senad4 dan As-Suyuthi dalan Ad-Durr Al Mtttsur
(6t333).
Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil gnSD dan Al Mawardi dalm An-Nukat
wa Al Uyun (41189) dengan ungkapan senada dari Adh-Dhahhak.

tr2,
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Para ahli tat$ril lainnya berpendapat bahwa mereka adalatl
golongan yang sesat dari kalangan jin dan manusia. Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26933. Ali menceritakan kepadakrl ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada lemi ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadahr.dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
ay& Iti5'ii '#- {At "Dan penlnir-perryair itu diituti
oleh orang-orcmg yang sesat," ia berkata, "Mereka adalatl
orang-orang kafir. Mereka diikuti oleh golongan yang sesat

dari bangsa jin dan manusia."ll23

26934. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang firman Allab 6il6j W- {*,fr$ "Don penyair-
penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat,'l ia berkatq
"lrrfa"h 6jt3(maksudnya adalah orang-orang musyrik.,u2a

Abu Jatfar berkata: Pendapat yang paling be,lrar mengenai hal
t€rsetiut adalah yang mengatakan bahua maksudnya adalah para
penyair musyrik yang diikuti oleh manusia-manusia sesa! syetan-

syetan yang durhaka, dan jin-jin pembangkang. Itu karena Allatr telatr
menggeneralisasi firman-Ny4 6iLAi ;:#_ {;35 "Dan penyair-
penyair itu diilatti oleh orang-orang yang sesat." Allah tidak
mengkhususkan sebagian yang sesat tanpa mengikutsertakan sebagian

lainnya.Ifu menunjukkan batrwa semua golongan yang sesat masuk ke
dalam keumuman ayat.

Firman-Nya, 64 t\ +> A # j 5l "Tidakkah kannu

nelihat bolwasanya merelca mengembara di tiaytiap lembah,"
maksudnya adalalt tidakkah kau lihat, hai Muhammad, mereka

t'a Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (gt2S3l).
rrz lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (9/283i) dan At Mawardi dalam An-Nukat wa

Al Uyun (4/139).
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(maksudnya para penyair tersebuQ perg ke setiap lembah, seperti orang

yang bingrrng di wajalrnya, tanpa tujuan, balrkan sewenang-wenang

terhadap kebenaran dan menyimpao.g dari jalan yang lurus.

Itu merupakan satu benttrk perumpulmaan yang Allah buat unhrk

mereka terkait berbagai cara mereka dalam menyebarkan fitnah tanpa

alasan yang benar. Mereka memuji satu kaum dengan kebatilan dan

menyindir (mengejek) kaum lain de,lrgan kebohongao-

Penjelasan kauri sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat derrikian di antiranya yaitu:

26935. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ava\ ir4 * +L A &\ j $1 "riao**on komu metitat
balmasanya mereka mengembta di tiaptiap lembah," ia

berkat4 'Maknanya adalatr, melibatkan diri dalam setiap

kesia-siaan."ll25 -:-

26936. Muhanunad bin Amru menceritakan kepadakta ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Hilits menceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kmi, semuanya dari Ibnu Abu

Najrh, dari Mujatrid, telftang ayat, irj--4 tb +L O
'Mengembara di tiaptiap lembah" ia'berkata, "lvlaknanya

adalalL menyebarkan fitnah datam setiap kesenrpatan."l126

26937. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

r'6 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912833), At Baghawi dalam Ma'alim At-
Tanzil (41282), dan Al Mawardi daht An-Nukat wa Al Llym (4/190).

rrr Mu;atrid dalam tafsimya (hal. 5t5) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'oni Al
Qw'ut (5/108).

ry53:1
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.:1, .kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, tentang firrran Allalt
" ){,ib e # ; lt "Tidakkah kamu meliha batwasanya
mereka di tiaptiap lembah," ia berkata, "Maknanya adalah, ia

| :: meaghalau 34;Mengembara', ydtu berbicara."ll2T

26938, ;Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata: AMurrazzak
\,. mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ma'mar mengabarkan
' kepada l<ami dari Qatadalt tentang firman Allab 16 +L a'oH- "Mengembta di tiaptiap lembalt,". ia berkata,

"Maknanya adalal\ mereka memuji satu kaum dengan

kebatilan dan me,ncaci kaum yang lain dengan kebatilan yang

1uirr.::t 
l2t

26g3gt. Ali menceritakan ke,padaku, ia berkata: Abu Shalih

. menceritakan kepada karni, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadalsn dffi Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ayaL <r;f4*6636-ff1t "o* bahwaswrya nureka ska
mengatakmt aW yong mereka sendiri tidak-n 
mengerjaksnQryn)," . ia berkat4 "Maknanya adalah,

kebanyakan rrcapan mereka bohong."l l2e

26940t. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Walnb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdurrahrnan bunZatd
berkata: Seorang lelaki berkata kepada ayatrkq "Hai Abu
Usamalu apa pendapatnu tertang firman Allah SWT, {t36

i. L6jfi'#V p'o;i=- tv P a #1 ; ti@ e;si W.
@ 6fii- { 'Da, penyoir-penyciir in diihtti oteh irang-
orangpng sesal lidakkah kamu melilat balu'asanya mereka

mengemboa di tiap-tiap lembah, don bahwasmrya mereka

;i;k" mengatakan apa yang mereka sendiri tidok

Ibnu Abu Hatim ddam tafsimya (9D833).
AMnrrazzak dalam tafsimya Ql47l).
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(9D833).
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mengerjakan(nya) '?" Ayahku menjawab, 'Ini hanya bagt para

penyair musyrik, bukan para penyair muknin. Tidalkah kau

lihat batrwa Dia berfirm an, 942ti lWt WV, irji Sy

'Kecuali orang-orang (penyair-penyatr) yaig beriman dan

beramal shalih...'." Ia lalu berkata, 'Kau telah melapangkan

kesempitan. dariku, hai Abu Usamah, maka semoga Allah

melapangkan kesempitanmu." l l 30

Firman-Ny4 c*J9li W'W(. i$i Jy " Krruoli orang-orang

(penyair -penyatr) yang b eriman dan 
-ber amal slnlih. .. ." Ini merupakan

pengecualian dari firman-Ny4 SilAi #- {!At "Dan penyair-

perryair itu diifuti oleh orang-orangyang sesat."

Ada yang menyebutkan batrwa pengecualian ini turun berkaitan

dengan para penyair Rasulullah SAW, seperti Hassan bin Tsabit dan

Ka'ab bin Malik. Kemudian pengecualian tersebut berlaku bagi setiap

orang yang memiliki sifat yang disebutkan Allah ini.

Ada sejumlah L:habar (hadits) yang semakna dengan @dapat
kami tentan g ayalini, yaitu:

26941. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: SalamalL

Ali bin Mujahid dan Ibratrim bin Al Mukfitar menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Ya d bin Abdullah bin

Qusaittu dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (moula Tamim

Ad-Dari), ia berkata: Ketikd turun ayat, 6iei 'i+- r#g
"Dan penyoir-perryair itu diihtti oleh orang'orang yang

sesat," Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab

bin Malih datang kepada Rasulullatr SAV/ seraya menangis.

Mereka lalu berkata, "Allah telatr tahu ketika menruunkan ayat

ini bahwa kami adalah para penyair." Nabi SAW lalu

membacaayat" (r{':ti VKi ,zs"*tl LiS Wr. irii Jy

rr30 15no Abu Hatim dalam tafsirnya(9D$0.
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'ai)F- 4? ld w t$t 1:;;w( # b'b#6,, Kecuati
orang-orang (penyair-penyatr) yang beriman dan beramal
shalih dan banyakmenyebut Allah dan mendapat kcmenangan
sewdoh menderita kczhaliman. Dan orang-orang y(mg zholim
itu kelak akan mengetahui kc tempat mona mereka akan
kembali.-rr3r

26942. Ibnu Humaid menceritakan kepada karf, ia berkata: Salamatr
menceriiakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishak
menceritakan kepada karni dari selagran satrabatnya, dari Atha

. bin Yasar, ia berkata: Tunur ayx, 6i(ii Wt:ifV "Dan
penyair-penyair itu diihuti oleh orang-orang yqng sesat...."
berkaitan dengan Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah,

dan Ka'ab bin Malik.ll32

26943. Ia berkata: Yatrya bin wadhih menceritakan kepada l<ami dari
AI HusairL dari Yazi{ dari Ilaimah dan Thawus, keduanya

"- krkatq "AvaL ;6 l= * # ; lt@ aa:ii'#.lri*s- Gl) <,lifr*(, a{'ii\;'ff"}t-it, , ,Danrnmtair-ncmtnir
! .l!r;rlr
,. J J

@ 5$,rr* 6 Ztr;i. trt'@' ili,i* i,,yi,ii,,
itu diifuti oleh orang-orang yang sesat. Tidakkah kamu
melilnt merelca mengemboa di tiap-tiap lembah,
dan balwasanya mereka suka mengatakot oW ywtg mereka
sendiri tidak mengerjakan(rya)? " di-nasaWt dan dikecualikan
dari ayat tersebu! c)rJ$f W WU, i$i Jy 'Kecwtt or(ms-
orang (penyair-penyair) yang beriman don berunal shalih
dan banyak menyebut Allah dan mendapat kcmenangan
sewdah menderita kezhaliman. Dan orong-or(mgy(mg zhalim

Ibnu Abu Syaibah dalam mushannahya (5D17). Ibnu Abu Hatim daram
tafsirnya (9D834), serta Ibnu Hajar dalam Fah Al Bari (r0t539) dan Am Al
Ma'bud (131244).
Al Baglawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4D83) dengan ungkapan senada.
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itu kelak akan mengetahui ke tempat morut mereka akan
kembali...."rr33

26944. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, ia berkata
*Allah ke,nrudian mengecualikan orang-orang yang beriman di
antara merek4 yaitu para , W W( irji Jy'xerroli orang-
orang (penyair-penyatr) yang beriman dsn beramo\t3tt34

26945. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata Ia
menyebutkan ,ngkapan yang sama

26946. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdtrrazzak
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan

F.p?du kami dari Qatadab tenrang ayar, W_, $if i$i Sy-g),Y 
i; b'b#$ 6'At liIsj eLy1:{ " x'"r-rf i*g

orang (penyair-penyat) yang beriman dan berarral shalih
dan banyak menyebut Allah dan mendapat kemenongan

sesudah menderita kczhaliman" ia berkata, "Mereka adalah

orang-oftmg Muhajfuin yang hijratr bersama Rasulullah

5411r.rll3s

26947. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishalq dari

.Yaadbin AMullah bin Qusaith, dari Abu Hasan Al Barra{ ia

"" Abu Ja'far An-Nuhhas dalam A*Nasilh wa Al Motulh (l/839) dan As-
.- Suyuthi dalarn Ad-Durr Al Mantsur (61335).

"'o Abu Ja'far An-Nuhhas dalam A*Nasikh wa Al Mansut;h (l/608) dan AI
Jashshash dalan Ahkam Al Qur'an (5D15).

tr35 Abdurrzrak dalam tafsirnya Q/471) dan Ibnu Abu Hatim dalam taftirnya
(e/283s).
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berkata: Ketika turun ayat, 6it1fifi4-{fi1$ "Dan penyair-

perryair itu diifuti oleh orang-orang yang sesat. " Kemudian ia

menyebutkan ungkapan yang senada dengan hadir Ibnu

Humaid dari Salamah." (Lihat no.26672).

Firman-Nya, ($':ttlffg "Dan banyak menyebut Allah." Para

ahli talfl^ril berbeda pendapat tentang waktu dzikir yang Allatr sifatkan

bagr para penyair yang dikecualikan tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa bahwa maksudnya adalah waktu

mereka bertutur kata dengan orang-orang, maka makna ayat ini adalah,

dan mereka banyak menyebut Allah dalam ucapan-ucapan mereka.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaihr:

26948. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shatih

menceritakan kepada 'kami, ia berkata: Muawiyah

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

ay at (S'ifi f, 15 ";;9i LV' W(, ir$\ J y " K" *ot i or an g-

orang (penyair-penyair) yang beriman dan beramal shalih

dalam ucapan-ucapan mereka."l 136

Para atili takwil lainnya berpendapat batrwa maknanya adalall

mereka banyak menyebut Allah dalam syair mereka. Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26949. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata

tentang firman Allah, ($'$ ffg "Dan banyak menyebut

Altah, " mereka menyebut Allah dalam syair mereka.l'I37

1136 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (9D535).
rr37 lbnu Athiyah dalam Al lufithtrar Al Waiiz (4D47) dengan sanad sampai ke

Ibnu Zaid dan Al Mawardi dalam An-Nuleat wa Al llyun @ll9l) txrpa sanad.
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Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat mengenai hal

tersebut adalah yang mengatakan batrwa malananya adalah, Allatr

mendeskripsikan para penyair muhnin yang dikecualikan-Nya itu
banyak mengingat Allah, dan Alldl tidak mengkhususkan bahwa

mereka banyak mengingat Allatr pada suatu waktu tanpa ikut waktu

yang lain, baik di dalam kitab-Nya maupun melalui lidatr rasul-Nya.

Berarti, sifat mereka banyak mengingat Allah dalam setiap keadaan

mereka

Firman-Nya '1r{! 6 i; lr 1rF;5 "Dan mendowt

lrcmenangan sesudoh menderita kczlwliman," maksudnya adalah, dan

mereka membalas para penyair muryrik yang mengejek mereka secara

zhalim dengan syair dan sindiran merek4 serta menjawab serangan

mereka

Penjelasan kami sezuai dengan penjelasan para ahli tak\ilil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26950. Ali menceritakan kepadaku, iaberkata: AMullah-tioit t*rt
kepada karni, ia berkata: Muawiyah menceritakan kepadaku

dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang ayat,'t'$6 .rt b'b;;6' "Dan mendapat kemenangan sesudah menderita kczlwliman,"

ia b€rkat4 "Maknanya adalah, mereka membalas orang-orang

kafir yang mengejek orang-orang ben-arr."tt33

26951. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-ard beflata

tentang firman Allah, !#;6 "Dan mendapt kemenantgon,"

ia berkatg "Maknanya yaifu, meraih kerrenangan oftrlg-orang

muqnik 
-Wqs. 

b'Se sudah menderita kc zhaliman' .t;r t3e

tr3t 16ru Abu Hatim dalam tafsimya(9D535).
rr3e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (4DSS) dengan redaksi yang sama dari

Muqatil, dan Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uyun (4ll9l) dengan

rmgkapan semakna.
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Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah semua orang
yang telah aku sebutkan tadi. Mereka yang berpendapat demikian di
antaranya yaitu:

26952. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr,

Ali bin Mujatrid, dan Ibratrim Al Mul&tar, menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishak, dari Yazid bin Abdullah bin

Qusaitb dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (maula Tamim
Ad-Dari), ia berkata: Ketika turun ayat 6i(ii W-',:i*S
"Dan penyair-penyair itu diihfii oleh orang-orang yang
sesat, " Hassan bin Tsabit, Abdutlah bin Rawahah, dan Ka'ab
bin Malih datang kepada Rasulullah SAW seraya menangis.

Mereka berkata "Allah telah tahu ketika menunrnkan ayat ini,
bahwa kami adalah para penyair." Nabi SAW lalu membaca

ayag c {, bii56 (SN WS "}tr$i 
'tt"6 Vu i$i Jtt!.i ' '

\i.l); " Kecuali orang-orong (penyair-penyair) yang berimon

dan beramal slwlih dan banyakmenyebut Allah dan mendapat

26953. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishak, dari

YaAd bin AMullah Qusaith, dari Abu Hasan Al Barrad, ia
berkata: Ketika turun ayat, i'ilAi W- {;35 "Dan

penyair-penyair itu diilatti oleh orang-orang yang sesat."

Kemudian ia menyebutkan riwayat senada.

26954. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuatya dari Ibnu Abu

"oo fbnu Abu Syaibah dalam mushannafirya(5/277).



Ta{sir Ath-Thabui

NujF, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ( .;; b'ffi6'W "Dan mendapat kemenangan sesudah menderita

kezhaliman," ia berkata, "Makzudnya adalah Abdutlah bin

Rawalratr dan sahabat-sahabatrya. " 
l la l

26955. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

lepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid" tentang ayat" )i#t
'Wl1i; b "'Dan mendapat lcemenongan'sesudah menderita

kezhaliman," ia berkate "Maksudnya adalah AMullatt bin

Rawatratr."lla2

Firman-Nya, W'"ji 7:;t "Dan orang-orangyang zhalim itu

lrelak alran mengetalrui," maksu&rya adalalL orang-orang yang

menzhalimi dirinya sendiri dengan mempersekutukan Allah dari

kalangan penduduk Maleab kelak akan tahu i{i- Ji,6i i6 "x,
tempat mano mereka akan kembali," datl ke mana mereka akan pulang

setelah kematian mereka. Mereka akan kembali ke neraka yahg tidak

pernah padarn apinya dan tidak pemah tenang jilatannya.

Penjelasan kami sesuai dengan penjelasan para ahli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26956. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah,

Ali bin Mujatrid, dan Ibrahim Al Mukhtar menceritakan

kepada kami dari Ibnu Ishalq dari Yazid bin AMullah bin

Qusaith, dari Abu Al Hasan Salim Al Barrad (maula Tamim

Ad-Dari), tentang ayat, !!.$i $f dW ,4r1 fii "hn
orang-orang yang zlalim itu kelak aktn mengetahui kc tempat

I I{r Mujahid datam tafsirnya (hal. 5 I 5).
tra2 Muiahid dalam tafsirnya (hd. 515) dan lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(eD836).
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mana mereka akan kembali," ia berkata, "Makzudnya adalatl

penduduk Makkrh.'ttls

26957. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T,rrid tr;rkata
tentans firman Allah, |Ai- ,jif 6 W ,61 /)$2 "Dan

orang-orang yang zlwlim itu l@lak akon mengetalrui ke tetnpat

mona mereka alan kembali," ia berkata, "Maksudnya adalah,

oftmg-ortmg yang ztralim dari kalangan musyrik kelak akan

tatru ke mana terrpat mereka kerrbali."ll4

Ita3 15n Katsir dalam tafsirnya (3t356).tt* Ibnu Katsir dalam tafsirnya (31356). Dalam manuskrip tertera: setelah atsar tni
tertera tulisan: akhir tafsir surah Asy-Syu?araa'. Berikutnya adalah surah An-
Naml.
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SURAH AI.I,NAI\{L

@ An {,a-'"3 @ # ?( t) '(A 
u):' aEUL

@I 
-ojri 

7 -t*{U 
"4,'$UJt i'}lp'z;t!fi l'r$-'uji

"Tlwa Siin, (sura) hti adalah ayil.uyd N Qtn'orrr, ilut
(cy u. cy u) lcitnb y crrg mmi elasl<m., U nfiik menj adi pauniu/r,
ilan bqtta gen$ir a rmatk onfrJg. or a{rg y urg bqilmuu W aar)
onmg.ofitng yeq menilhil<m sen$alryorng ilm nrrrrwnail<mt

zat<n ^ *t#.rtr1ffi ffi i Xr* 
akhir,,.'

Taknit firman Allah: 
"ii@ GvWt p|fli Lt)1AE?L

t j.ti. ?'rb$,p'r#li'E;f,',J3rt iH-t-ii @ l8;A d-i;
(Ihaa Siin, [swahJ ini adolah alntayot Al Qur'an, dan [oya-ayat]
hitab yang menjelaskut- Untah menjadi petunjuk dm berito gembba

untuk orangerong yang beriman. IYaitaJ orurrgarang yong
mendhihan sembahyang dan tmenunailean uhat don mcreha yahin

akan adanya negert ahhirat)

6t
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Abu Ja'far berkata: Pada bagian lalu dari kitab ini, kami telah

menjelaskan pendapat tentang huruf-huruf hijaiyatr yang terdapat di
pangkal-pangkal surah, maka .,;L termasuk bagran daxi itu.ll4s

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa ;L adalal, sumpah yang

diikrarkan Allah. Ia termasuk pula nama Allah.

26958. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin
Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas.lla5

Berarti, menurut pendapat ini malaranya adalall sesungguhnya

ayat-ayat yang Aku turunkan kepadamu ini, hai Muhamma4 adalah

ayat-ayat N Qur'arU dan ayat-ayat ,S ,t4, "kitab yong
menjelaslran," kepada orang yang men-tadabburi-nya dan mcmikirkan
tentangny4 bahwa ia benar dari sisi-Ku. Aku menurunkannya

kepadamu, bukan kau yang mengarangnya dan bukan kau yang

, serta bukan siapa pun makhluk-Ku selainmu, Tak
seoran€ makhluk pun sanggup membuat yang sepertiny4 walaupun

bangsa jin dan manusia saling tolong-menolong atasnya.

Di-khafadh-kan lafaztr uJ rqt "kitab yang menjelaskan,"
karena di-athaf-kan kepada latazh irTl t.

Ci "tLntuk menjadi petunjulc," termasuk sifat Al Qur'an. Ini
merupakan ayat-ayat Al Qur'an yang berfungsi sebagai penjelas dari

Allah tentang jalan yang benar dan jalan kedelamatan '*iA {;n;
"Ddn berita gembira untuk orang-orang yang beriman. " Sekaligus

sebagai kabar gembira bagi orang yang beriman kepadanya dan

mempercayai apa yang diturunkan di dalamnya, tentang keberuntungan
yang besar di akhirat.

Ita5 Lihat taftir surah Al Baqarah ayat pertama.

"* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/3S3S).
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Pada lafazh ls;fi ,ii "tntuk menjadi petunjuk dan berita
gembira," terdapatdua bentuk dalam gramatikal Arab:

Pertama: rafa' sebagu mubtada dengan malma {FJ ,s:.6 $
"ia (Al Qur'an) adatah petunjuk dan kabar gembira".

Kedua: rushob sebagai sifat yang terputus dari lafaztl 'clu:
tsi';lr,dengan makna e:fr. 6:Htil,srprl 11az oliir b$ .l{ ..itu

adalah ayat-ayat Al Qur'an yang menjadi pehrnjuk dan berita gembira

bagi orang-orang beriman". Kemudian hruuf alif dan /az dibuang dari
lafaztr cglAl dan c:pt sehingga keduanya menjadi nakirah, sementara

keduanya adalah sifat bagi ma'rifat,maka keduanya dinashabkan.llas

Firman-Ny4 '.!i3fi 6rS- ,-1i "(Yaitu) orcmg-orang yang
mendirikan sembahyang," maksudnya adalalt Al Qur'an adalatr

peturjuk dan kabar gembira bagi orang yang beriman kepadanya dan

mendirikan shalat fardhu dengan ahran-aturannya

Fimran-Ny4 ',gj 'a;,jj "Don menunaikan *zokat,"
maksudnya adalalL mereka juga menunaikan zakatyang diwaj ibkian.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka juga

membersihkan diri mereka dari kotoran kemaksjatan.

Kami telah menjelaskan malma tersebut pada bagian yang lalu,
maka tidak perlu lagi mengulanglya di sini.

Firman-Nyq lr$! 'e -r;;(i\, p "Dan mereka yafin akon

adanya negeri akhirat," maksudnya adalalt mereka, di samping

mendirikan shalat fardhu serta menunaikan zakat wajib, meyakini hari
kembali kepada Allah sesudah mati, maka mereka tunduk me,lraati

Allah karena mengharap limpatran pahala-Nya dao takut akan adzab-

Nya yang besar. Mereka bukan seperti orang-orang yang mendustakan

l'n' Kata di artara tanda kuawal tidak tertera dalam manuslaip. Kami
mencantumkannya dari naskah lain.rr't Al Farra dalam Ma'ani Al Qtr'm @nSq.
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kebangkitan dan tidak peduli apakah mereka berbuat baik atau buruk, ,

karena mereka 
-kalau 

pun berbuat kebaikm tidak mengharapkan

pahalq dan kalau pun berbuat kejatratan, tidak takut akan siksaao.

e@6

4i @tX # W? g;,t;$u"i,i;t-1 lrfiiy
vetlifirri'ittji

"seszngguhny d CIrcmg. or(mg y clttg ddnk berinan lepado
negeri alJirat, Kani iadil<arr n'wela fiwnwndarlg hdah
pefuuatartpubuatanntnelrarmal<f, nuelabugelirnmg

(dalfrrrJ l<esesatan). Mqel<a if;.ilah orar.g.or(mg yorrJg

mendapdt (di &mia) ddzah yarrgbl.inlak ilmrnrueko di
aldirm ddaldh or(mg.uang yorlry Pabn9 merl.tgi.'

(Qs. An,Narnl [2712 4.5)
. _'*

rakwil lirman Allah: # ;i15t 'l {; 'rbfil?|-i ifliiy
@ 'oig* 'i Lgi ,t ift ',;r1i4$ 

':;-' ? t-ri ,i$J @ '"n:;-
(Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri

akhiral, Kami jadikan mereka numandang indah perbuatan-
perbuatan mcrekt, maka mereka bergelimang [dalam kesesotanJ.

Mereka itulah orang4rang yang mendapat [di dunial adzab yai7
buruk dan mereka di akhirat adalah orangarang yat g paling
nurugi)

Maksudnya adalall, orang-orang yang tidak mempercayai

adarrya negeri akhirat, kiamat, dan kebangkitan kepada Allah setelatr

mati, serta pahala dan siksa.
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Fimran-Nya, WV({; "I{uni iadil@n mereka memandang

indah perbuatan-perbuatan mereka,'f maksudnya adalalL Kami buat

mereka menyukai perbuatan-perbuatan buruk merek4 dan Kami

mudahkan hal tersebutbagi mereka

Fimran-Nya, 'tti'q;{i "Mako mereka bergelimang (dalant

kcsesatan)," Maksudnya adalah, mereka {alarn kesesatan perbuatan-

perbuatan buruk mereka yang Karri hias indah bagi merekr bimbang

dan bingrmg, karena mereka menyangka telatr berbuat kebaikan.

Firman-Nya, vt:A1&'{,t-5l,64i "Mereka itutah orang-

orang yang mendapat (di dtmia) adzab yang bwuk," maksudnya

adalatl, mereka yang tidak beriman kepada akhirat mendapatkan adzarb

yang bunrk di dunia, dan merekalatr yang terbrmuh di Badar, yaitu

orang-omng muqnik Quraisy.

Finnan-Nyq 'aiAfi 'i{;.9 ;, i-t "Don mereko di ahrirat

adalah orang-orang yeq paling merttgi," maksudnya adalalL pada

Hari Kiamat kelalq merekalatr yang paling rugi p€tniagaannyflorena

mereka membeli kesesatan dengan petunjuk.

Firnan-Nya, 6.#13( Y" ;#34,4 13 " Maka tidaktah

,berunung perniagaan mereka don tidoHah mereko mendopat

petunjuk" (Qs. Al Baqarah V}: lA

oco

-61*#e!-ti; i6lyt

r,j#r.fi,*
6i,l!#t6;
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oDan se$rnggul*yal<ilnaubenm-berw dibed Al Qtu- ut
ddri s,si (Nlah) YmrS Nftahn Biiakana lngi Malw

Mengetalrui.(In3atldh)krztiknlvhtsabql<atalnpda
l<ehmgar.ya, 'Seszngguhnya alcu melilw ayi. Al<ul<elnk

ol<an menrbaw a l<epadmrru l<habar dnipadaruy d, atm atu
rnen$awal<cpadmrru suluh api ruDayal<arru dapm

berdiand . Mat<n tntkato dia tiba di (tenpa| a4i itrt,
disqtrlah ilia, 'Bahwa alah dibql<ati oftmg.or(mg ydrrg
bqada di del<at api itu, dmt arang.otang yangbqada di

sekitanry* DanMaha Suci Nl.ah, Tulwn Semesta Ndtn'."
(Qs. An,Naml l27l:6.8)

Takwit firman AIIah: j6 l(} ); -(r-"5 ,, G(i$,'i6 ih;
*@ 6_ii*iif 6vw;&I-J:;4Ahs f(;r. ,;yig;.s{i
@ drtii 6 $,'# 6;l fi ,6i e J ti 6 di,c,iS (Dan
sesungguhnya hamu benar-benar diheri Al Qur'an dari sisi tAlkhl
Yan!"*taha Bijalcsana tagi Maha Mengetahul [IngatlahJ haika
hfusa berhata kepada keluarganya,'iSesungguhnya aku melihat apl
Aku kelak akan membawa kepadamu khabar dartpodanya, atau aku
membawa hepadamu suluh api supaya kamu dapat,berdiang.', Maka
tatkala dia tiba di [tempatJ api itu, diierutah dia, oBahwa telah
diberkafi orang4rang yang berada di dekat api itu, dan orang-orang
yang berada di sekitarnya Dan Maha Suci Allqh, Tuhan Semcsta
Alam.')

Maksudnya adalah, Allah SWT berfinnan: Sesungguhnya kau

-hai Muhammad- dihafalkan dan diajarkan kepadarnu AI Qur'an dr,

* *',fr "Dari sisi (Altah) fon[ Maha Byok"oro tagi Maha
Mengetahui " Yaitu dari sisi Yang Maha Bijaksana mengatur maktrltrk-
makhluk-Ny4 serta Matra Mengetatrui keadaan maktrluk-makhluk-Nya
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dan kemaslatratan-kemaslatratan mereka, baik yang sekarang, yang lalu,

maupun yang akan datang.

Firman-Nya, &i i6 il "(Ingatlah) ketika ]lusa berkata," \1

adalah shilat dari ilJ6. Makna kalimafirya adalah, Matra Mengetatrui

ketika Musa berkata "4;t ketika dia sedang berada dalam

perjalanannya dari Madyan menuju Mesu, sementara mereka telah

tersiksa oleh dinginnya malam ketika suaranya telah tersendat-sendat.

it i;f ttL "seswtgguhnya aht melihat dpi," atau

merasakannya, maka diamlah kalian di tempat *r. i|g.'f4y; "Aku

lrelak alran membav,a kcpadomu khabm dqipadanya," yaitu dari api

tersebut.

Huruf ta dn alif drsini t6i. kembali kepada itit "api".

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara baca ayat,

,#.*&!,J "Ato, aht membav,a kcpadamu suluh api."

Mayoritas ahli qira'atMadinah dan Bashrah membacanya -gW
ui$ aengn me-mudhaf-l'anlata^ qW kepada $ aan membuang

tarwin (dari lafazh yq), dengan maknq atau aku akan datang kepada

kalian dengan *.-bu#u satu obor api yang aku ambil darinya.

Mayoritas ahli qira'a, Kufah membacanya 6 yb, "Suluh

api," dengan tamvin pada lafazh./(} dan tidak me-zudhaf-tamya
kepada <.tr4e Maknanya adalah, ituri a* akan datang kepada kalian

dengan membawa bara api yang dianrbil darinya.

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalalL keduanya

merupakan qira'at yang populer di kalangan ahli qira'at seluruh negeri,

dan keduanya prm berdekatan maknanya. Jadi, dengan qira'at manapun

dipakai qmi' dalammembacanya, telah dianggap benar.

rtae 
Qir a' at Ashim, Hamzah, dan Al Kisa'i yaitu # Vl(';,dengan totwin.
Qira'at ulama lainnya ).ito # .,;f:i! hurff 6a-iya tidak tr;r+amvin, yang
artinya suluh api. Lihat Hujjah Al Qur'an (hal. 523).
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Sebagian ahli nahwu Bashrah berpendapat bahwa jika lafaztl

;{i aiiaakan sebagai badal ffi :9, maka v(3 harus ber=tanwin.

Jika lafaztr qW il-mudhaf-kan ti"puau iufiazi 6, ^M fE tidak

ber-tarmvin.'

Sebagian ulama natrwu Kufah berpendapat batrwa jika lafaztt

qW di-mudtuf-lan kepada lafazh 6, ^ut* 
ia sama seperti firman

hrrar, rrr-$ i(ift "Do, sesungguhiya kampung akhirat." (Qs. An-

Natrl [16]: 30), yaitu jenis kata yang di-mudhaf-kan kepada dirinya

sendiri jika berbeda nama dan redaksinya, yang kedua (mudlnf ilaihi)

menyiratkan seakan-akan ia berbeda dari kata yang pertama(mudhafl.

Ulama lain berpendapat bahwa jika lafaztr v(: artinya adalah

uS, makatidak boleh ada idhafah, karena ;ii aaAaA ia'at ftata sifat),

dan isim tidak boleh dr-mudhaf-kan kepada na'at-nya kecuali pada

beberapa kalimat yang sedikit jumlatrnya. Di dalam Al Qtr'an
disebutkan 'i*fi )l$ "Don sesungguhnya lcampung affitirat." (Qs.

An-Nahl [6]: 30) Ui;.$i3l'ii "Dan sungguh lcamptng akhirat itu."
(Qs. AlAn'aam [6]: 32;ttso

Pendapat yang benar mengenai masalah tersebut adalah, jika

yang dimaksud dengan..rria bukan ;ii,rnatacara membacanya adalatr

dengan idhafah 6 y$,i'suluh api," sebeb ketika demikian, makna

kalimatnya menjadi seperti yang telah kami jelaskan, yaitu satu obor

api, sebagaimana perkataan penyair berikut ini'llsl

o t^i*k lu-, + !^;*i*k €

tt$ Lihat Al Muharrw Al Wajiz (41249).

"t' Yaitu Abu Zaid, sebagaimana perkataan lbnu Athiyah dalan Al Muharrar Al
Wajiz (41249).
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"Di telapaktangannya ada sebilah tombak

yangujtmgnya sama seryrti obor opi."trsz

Jika yang dimaksud dengan yE uduluh 6, *" ,# *t*
sifat bagi vtl3, maka yang benar pia"iafiurnvt{ls adalah ber-tamtin,

karena. yrirg i,""* dalam perkataan orang Aiab'adalatr tidak meng-

idhafat-kan isra kepad a na' at-nya (sifatnya) dan kepada dirinya sendiri.

Bahkan idhofah-idhafah yngpopuler dalam perkataan mereka adalah

meng-idhafah-kan satu katakepada selain dirinya dan selain na'at-nya.

Firman-Nya, <rliL:; {il "srpoyo kamu dawt berdiurg"
maksudnya adalalL supaya kalian dapat berdiang de,ngannya dari cuaca

dingin. Sebagaimana riwayat berikut ini:

26959. Musa bin Hanrn menceritakan kepada kami, ia berkata: Amru

menceritakan kepada kami,. ia berkata: Asbath menceritakan

kepada kami dari As-Suddi, tentang aya! <,;$3 g$
"Su1tcya kantu dopot berdiang," ia berkata, "Maksudnya

adalah dai cuaca dingin."

l;il;(i "Maka tatkala dia tiba," Ketika Musa me,lrdatangi api

yang dilihatnya tuL (1; $ -$i A J ni'6 ar$ "Disenttah dia,

'Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat apt itu, dan

orang-orangyang berada di sekitarnya'. " Sebagaimana riwayat berikut

ini:

269ffi. Ali memceritakan kepadaku, iaberkata: AMullah menceritakan

kepada lemi, ia berkata: Muawiyah menceritakan kePadalo

dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, i ii'6ar$
$1 A "Disentlah dia, 'Balwa telah diberkati orangQrang

tt52 61 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyn (41194) tznpa sanad,Ibnu Athiyatr
dalam Al Muhorrm Al Waiiz (4D49) dengan sanad sampai kepada Abu Zai4
dan Asy-syaukani drJam Fath Al Qadir (41126).
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yang berada di dekat api itu'. " Ia berkata, "Maksudnya adalah

disucikan."ll53

Para atrli talc\ ril berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud
dalarr firman-Ny4 $i A ,;, "Orang-orang yang berada di dekat api
it t."

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adatah diri-Nya
sendiri. Dialah yang berada di api itu, dan api tersebut adalah nur-Nya.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26961. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrku menceritakan kepadakq ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

t6i C i ii'l a$ 6{( (i "Maka tattrata dia tiba di
(tempa) api itu, diserulah dia, 'Bahwa telah diberkati orang-
orang yang berada di detrat api itu'." Ia berkata, "Maksudnya

- adalah diri-Nya sendiri. Nur Rabbul Alamin berada di pohon* 
tersebut."ll54

26962. Isma'il bin AI Haitsam Abu Al Aliyah Al Abdi menceritakan

kepadaku, ia berkata: Abu Qutaibatr menceritakan kepada

kami dari W*uqq dari Atha bin As-Sa'ib, dari Sa'id bin
Jubair, tentang firman Allah, -$i A J 1i "Bahwa telah

., diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu," ia
berkata, "Maksudnya adalatr, Dia menyenrny4 dan Dia berada

di api i1o.rll55

26963. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Suffan

rr53 16oo Abu Hatim dalarn tafsimya (912845) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Uytn(41195).

It5a 16no Abu Hatim dalam tafsirnya (9t2845).
rr55 lbnu Abu Hatim dalam tafsimya (912846).
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menceritalon kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan,

tentang firman Allall )efi A i ii'il Ai 6{q tS "Maka

tatkala Dia tiba di (tempat) obi it , diserulah dia, 'Bahwa

telah diberkoti orcmg-orang yang berada di dekat qti itu'. " la
b€rkat4 "Maksudnya yaitu nur (cahaya).'l156

26gil. ...Ma'mar berkata: Qatadah berkata telrtang ayag 2tfi 4 J ii.
"Bahwo telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api
itu" Iaberkatq 'Nur Allah diberkahi.'Il57

26965. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada karni, ia berkata:

Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Hasan Al Basbri berkata tentang ayag a,()i A i, ii "Bahwa
telah diberkoti orangerang yang berado di dekd epi i1y."ttsa

Para ahli talo^,il lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,

api tersebut diberkahi. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya
yaitu:

269(ff,. Al Harits menceritakan kepadaku, ia berkata: ellA,syyab
menceritakan kepada kami, ia berkata: Waraqa menceritakan

kepada kami dari Ibnu Abu Najrh, dari Mujahi4 tentang ayat,

t6i4 J ni'6a$ "Diserulah dia, 'Bahwa tetah diberkati
' orang-orang yang berada di dekat api itu'." Ia berkata, "Api

tersebut diberkahi. Begitu pula pendapat Ibnu 666.".:rll5e

26967. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan keprda kami, Al Harits menceritakan kepadakrl
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

' 
r$ Abdurrazzak dalam tafsirnya Q1472).,rt7 lbidlrtt Demikian yang tertera dalam selunrh naskah.

rrse Mulahid dalam tafsimya (hal. 516) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(e284s).
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Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari.Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahid, tentang firman Allah, -$i A J ir; I
" Bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api

itu," ia berkata, "Maksudnya adalah, api tersebut

diberkahi."ll60

26965. Al Qasim menceritakan k€pada lemi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaktr dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata

"Maksud lafazh-Nya $i A Jir; 'Bahwa telah diberkati

orang-orang yang beraQa di dekat api itu', adalah, api tersebut

diberkahi."ll5l

26969. Muhammad bin Sinnan N Qzzzazmenceritakan kepada kami,

ia berkata: Malki.bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia

berkata: Musa menceritakan kepada kami dari Mutrammad bin

Ka'ab, tentang firman Allah, )6 A J fi';\ "Balu,a telah

diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu," ia
-,- trerkata, "Cahaya Ar-Rahman (Yang Matra Penlasih) dan nur

tersebut adalatr Allah. |^tJfr 6 6i !#, 'Dan Mala Suci

. Allah, Tulun Semesta Alamt.ntt62

Para ahli taln ril berbeda pendapat tentang makna lafafu )(1\
"Api."

Sebagian berpendapat batrwa makranya adalah nur (cahaya),

sebagaimana telah aku sebutkan dari orang yang berpendapat demikian.

Para alrli talo,il lainnya berpendapat bahwa maknanya adalatl

)6i*upr-, bukan nur (cahaya). Mereka yang berpendapat demikian di

antaranya yaitu:

,rn lbid
,16r lbid
1162 As-suyutlri dalamAd-Dun Al Mantsttr (61341).
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26970. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata"

"Ada hrjab izzah(kemuliaan), hijab raja hijab sultaru dan hijab
api, yaitu api yang diseru Musa darinya hijab nur, hijab kabr$
dan hijab 

"ir.nl163
Dikatakan -$ia,;1y|1 "Tetah diberkati orang-orumg yang

berada di dekat api itu," dan bukan dikatakln lt3] d 'i4 !$. adalatr

menunrt bahasa orang-orang yang berkata .h irtjti "semoga Allatl
memberkatrimu". Orang Arab juga biasa berkata br i:5iri dan hr 31r;

i,rj. I
Firman-Nya" ($ {t "Dan, orang-.orcmg yarg berada di

sekitarnya," maksudnya adalah orang-orang yang berada di sekitar api

itu.

Ada yang b€rperdapat bahwa maksud dari orang-orang yang

berada di sekitamya adalah para malaikat. Mereka yang berftndapat
demikian di antaranya yaitu:

26971. Muhamnad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, ia berkata:

Ayatrktr menceritakan kepadaku" ia -berkata: Pamanku

menceritakan kepadaha ia berkata: Ayabku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang aya! fi
6, "Don orang=orang yang berada di sekitarnya," ia

berkata" "Maksudnya adalah para malaikat."l ls

26972. Al Qasim menceritakan kepada kmi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

rr53 Abu Asy-Syailtr dalam Al Azhanah Qn$) dan Al Qurthubi dalam taftirnya
(r3ll5e).

rrn Ibnu Abu Hatim dalam taftirnp (ilDUT),AI Mawardi ddam A*Nutat wa Al
Uyun (41195), dan Abu Ja'far An-Nuhhas daJiaa Ma'ani Al Qtr'u (5/l 16).
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kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Al HasarU rmgkapan yang

sama

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maksudnya adalatr

Musa dan para malaikat.

26973. Mtrhammad bin Sinnan NQazzazmenceritakan kepada kami,' ia berkata: Malfti bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia
berkata: Musa menceritakan kepada kami daxi Muhammad bin
Ka'ab, tentang aya! 6ff-, "Dan orang-orangyang berada

di sekitarnya, " ia berkata, "Maksudnya adalah Nabi Musa dan

para malaikat. Dia berfirman, 'Hd Musq sestrngguhnya Aku
adalah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana'.'1155

Finnan-Nya" i4jifi $ 6('iiS, "Dan Maha Suci Atlah Tulwn

Semesta Alam," maksudnya adalab Maha Suci bagi Allah, Tuhan

sekalian alam, dari sifat yang dilekatkan orang-orang zhalim terhadap-

Nya.

oeo

'e, w ii 6(,rsh;" JfiG} F+1 i.;rt 5fr 6 4 e;s.

ii:r' (Nlah Wmwn) r'Hcti \tfiusq sesungguhny a Alculah
Nlah Y arlg l,6aho P ql<asa logi Mahn Bii aliaa& diln

lefiipalrl<anlahtuWl<rlttntt'.Mdl<,otfrl<alolvhtsanwlilratr,rrya
buguak guak seputi seel<or ular yang gesit,larilah if,

be$orlikl<e belal<ang tqnry nwwleh. 'Hai lthl's;a, iangctiah

'rt Abu Ja'frr An-Nuhhas cm/nm Ma'ani Al Qtr'ot (5/l 16).



r,Iftin.Ath:llufurt

l<ilnuu takut. Sesnngguhny a ordng yang diiadil<frrJ rdsul, ddak
takut dihadapan l(u. Tetapi ordng yangbeflaLu zhalim,
kerudiondian<rrffyal<erlwlfuannyadenganl<ebdl<frrr

(y'Jlah dl<frrr menganrpunirryo); mal<asesr,rnggzhny o Alllr
l:vlahn Pengamp,m lagi lrfinhn Penyayrang! ."

(Qs. An Naml l27lz 9.11)

rakwil fiman Allah: frhA" 61@,"f;{ i;f '31 6 frt*F-
;i$y@ i,ffi'{i 3$.{ 6t:E 1,;,x:+g tj il t_,Zt: #? F{yq
@'C3fro.{ # r-,V'ii,'"} lt (Altah berfirmanJ, uHai Musa,
sesungguhnya Ahulah Allah Yang Maha Perhasa lagi Maha
Bijaksana, dan lemparkanlnh tongkatmu" Maka tatkala Musa
mclihotnya bergerak-gerak seperti seehor ular yang g6il, larilah ia
berbalik he belakang tanpa menoleh. oilai Musa, janganlah hamu
takul Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak takut di
hadapan-Ku Tetapi orang yang berlaku z.halim, kemudiort
dituharnya kezhalimmnya dengan hebaikan lAlloh akan
mengamptminyaJ; moha sesungguhnya Aku Maha Pengampun lagi
Maha Peayayang.)

Makzudnya adalalL sesungguhnya Akulah Allah Yang Matra

Perkasa dalam pembalasan-Nya terhadap musuh-musuh-Nya.

'rSfi"toS, Maha Biiaksana,'i dalam pengaturan-Nya terhadap

makhluk-malhluk-Nya.

Huruf ha padalafazh {tS^aaun ho imad, yartrt isim yang tidak
zhahir menurut pendapat sebagran ahli bahasa Arab. Sementara

sebagian ahli natrwu Kufah berpendapat batrwa huruf fta tersebut adalah

ha majhulah

Firman-Ny4 ii tItIJ, 6 hZ ,{.Y "Drn lempwlcantah

tonglratmu. Maka tatkala (tongkat itu menjadi ular dan) Musa
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melihafirya bergerok-gerak" Dalam ayat tersebut ada kalimat yang

dibuang, yang tidak perlu disebutkarl. karena lafazh yang disebtrtkan

sudah 
".rt*p 

mewakilinyq yaitu W'r" 'oi?; riftlU *lalu ia (Musa)

melemparkan tongkatrya. Kemudian tongkat itu menjadi seekor ular

yang bergerak-gerak".

Firman-Nya, ';L €g ii titTr(5 "Maka tatkala (tonglcat itu

menjadi ular dan) Musa melilutnya bergerak-gerak seperti dia seekor

ular yang gesit," maksudnya adalah, seperti seekor ular yang Uesar. bTi

adalah salatr satu jenis ular yang terkenal.

Ibnu Juraij berkata tentar-rg hal tersebut dalam riwayat berikut

ini:

26974. Al Qasim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berlcata: Haiiaj menceritakan

kepadakq ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Firman Allah SW.T,

';Lki+ur:ru33(i{-V"...'Dantempwkanlahtongkarru'.
Maka totlala (ongkat itu menjadi ular don) Musa melihatrya

"-bergerak-gerak seperti dia seekor ulo yang gesit."

lvlaksudnya adalab ketika tongkat itu benrbah menjadi seekor

ular yang bergerak-gerak. I I 66

Je,nis ular inilah yang dimalsud oleh penyair beriht ini dalam

perkataannya:lI67

r;f-.r'vt^, orL'otli v*f trl1,.pq *;
,;b" tr\t C6 

w;,

" Mereka berjalan cepat-cept kctilu malam

I*herJeher ulu dan kcpala yang menggigil,

1165 As-suyrthi dr/ram Ad-Dtm Al Mantsur (61432).
1167 Dia adalah Al Khathafi, kakek Jarir si penyair, s6lngaimsna perkataan Ibnu

AMil Ban dalam At-Tamhid (16l l8).



Tafs*Al,h:lhaban

Serta berbagai bencana lainnya siap merenggur. "1168

Firman-Nya, 6,itt "Larilah ia berbalik l@ belalang,"

maksudnya adalah, Musa berbalik lari karena takut terhadapnya. "+3;fi
"Tanpa yeyolgh," dan ia tidak kembali. Ini berasal dari perkataan

mereka, 01i qii, yang malarany4 ia kembali membalik ke arah semula.

Penakwilan kami sesuai dengan penakvrilan para atrli takwil.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranyayaitu:

26975. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

. Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Haxits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najih, dari Mujatrid, tentang firman Allah, ';* l; "Tanpa

menoleh," ia berkat4 "Maksudnya adalah, ia tidak

kembali."ll6e

26976. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: ei Husuirt

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, dengan riwayat yang

sarna.

26977. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Suffan menceritakan kepada lemi daxi Ma'mar, dari

Qatadatr, ia berkata, "Maksudnya adalah tidak menoleh."ll7o

"6t Ibnu Abdil Barr dalarn At-Tamhid (16118) dan Ibnu Manztrur dalarn Lisan Al
Arab (9176).r"' Mulahid dalam tafsirnya Oal. 516), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D848),
Al Mawardi dalam An.Nukat wa Al Lfuw (4t196), dan Abu Ja'far An-Nuhhas
dalam Ma'ani Al Qur'an (5/ll7).

"'o lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912848), Al Mawardi dalarn An-Nukat wq Al
Uyun (41196), Ibnu Athiyah dalam Al Mthorar Al Waiiz (4D50), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (41288).
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Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata
tentang firman Allah, ',X l; "Tanpa menoleh," ia berkatq
"Maksudnya adalatr tidak kembali." t,l1"Hai Musa," ia
berkata, "Ketika ia telah melemparkan tongkatrya, tongkat itu
menjadi seekor ular. Maka ia pun merasa takut terhadapnya.

Lalu Allalr berfirman: 'bffi &:i 36,{ 4l 'sesungguhnya

orang yang dijadikan rasul, tidak tafut di hadapan-Ku,'
mereka (para rasul) tidak peduli kepada hal yang demikian.
Kemudian Allah berfimran.kepadanya,$dL"E..i;6
QSi 'Datanglah kepada-Ku dan janganlah kamu tahtt.
Sesungguhnya komu termasuk orang-orang yang aman' (Qs.

AI Qashas [28]: 3l) Namun sedikit prur ia tidak berhenti
hingga Allah berfirmaq Jtj'ii Q*1U: 'Kami akan
mengembalilcannya kepada keadaannya semula.' (Qs. Thaahaa

[20]: 2l) maka ia pun menoleh. Ternyata ular tadi telatr

berobah kembali menjadi sebatang tongkat seperti semula.
- Lalu ia pun kembali mengambilnya. Kemudian sezudah itu ia

merasa larat hingga ia membawanya kepada Fir'aun."ll7l

Firman-Nya, 7y i$t@'bj;fi '&:1 \fi-{ gy.iil r;;q "nai
Musa, janganlah kamu tahtt. Sesungguhnya orang yang dijadikan
rasul, tidak tahtt di lwdapan-Ku. Tetapi orang yong berlaht zalim."
Maksudnya adalalL lalu Tuhannya menyerunya, *Hai Musa, jangan kau
takut terhadap trlar ini, sebab tidak takut di sisi-Ku para rasul dan nabi-
nabi yang Aku istimewakan mereka dengan kenabian, keeuali orang
yang zbalim di antara merek4 lalu melakukan hal yang tidak diizinkan
baginya."

Penalovilan kami sesuai dengan penalorilan para ahli takwil.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranyayaitu:

trTr Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(9DSa\.
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26979. Al Qasim menceritakan kepada k*ri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Firrnan-Ny4 ,-ii{ ,;X-'bj;fi {i 39, * $y "Hai Musa, janganlah kamu tahtt.

Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak tafut di
hadapan-18t." Maksudnya adalalr, Allah tidak menakut-nakuti

para nabi kecuali ada dosa yang diperbuat salah seorang dari

mereka. Jika ia melakukannya maka Dia akan menakut-

nakutinya hingga Dia menyiksanya karenmya." l 172

26980. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah Al Fazari

menceritakan kepada kami dari Abdutlatl bin Al Mubarak, dari

Abu Bakar, d€ri Al Hasan, ia berkata: Firman-Nya, .ii{ ,;g-jiL; {f@'bffi'&:i,3(4{ iL"Hai Musa, kamu

tahtt. Sesungguhnya orang yang dijadikan rasul, tidak tahtt di
hadopan-Bfu. Tgtapi orang yang berlaht zhalim. " Ivlaftzudnya

adalah, Aku hanya menakutimu karena kau membrmuh

orang."

Al Hasan berkata, "Para nabi ada yang berdos4 lalu mereka

disiks u;trt73

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang bentuk

masnknya tata ll di sini, yutl istrtsna (pengecualian), bersarna adanya

janji Allah berupa pengampuuur yang dikecualikan dari fir:nan-Nya jJ
(rj;$'&:i 3'8* "sesungguhnya orang yang dijaditran rasul, tidak

tahtt di hadapan-Ku," dengan firman-Nya, 'd 3f" 4$ "Uatra
sesungguhrrya Aht Maln Pengampur.scttT4 Sementara itq hukum

It72 lbnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (4D51)
rr73 Ibnu Athiyatr dalam Al Muharrar Al Wajiz (41251) dan Al Qurthubi dalam

tafsirnya (13/16l).
ttzr p4*, manuskrip tertera: A* ,in dan kami mencantumkan koreksian

tersebut dari naskatr lain.
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istitsna adalalx, kalimat sesudalmya berbeda malma dari kalimat

sebelurrnya, karena jika kalimat sebelum lt uaarU kalimat nafi
(negatif), maka katimat sesudahnya menjadi ttottt (positif), seperti iil r;
f-3 'ft "tak ada yang berdiri kecuali si Zaid', yang berarti si Zaid

dilnrlorhkan posisi berdiri, karena ia dikecualikan dari yang sebehm lL

$an fane sebelum tl di-nqlt-kan darinya berdiri. Jika kalimat sebelurn

I! adalah kalimat tsabit (positif), maka yang sesudahnya tr';rmalrrranafi,

seperti perkataan t'r,i 'Il 'fy, ?'6 "kaum itu berdiri, kecuali si

ZAie', yang berarti si Zard dr-nafi-kat berdiri. Malcnanya adalah, si

Zaid tidak berdiri, sedangkan kaum itu berdiri.

Firman-Nya, #'":rfi.f 'Jir'j ly ; $ "Tetapi orang yang

berlaht zlalim, kcmudian ditukor kezMbnamya dengan' kcbaiknn. "
Dalam ayat ini Atlah tetatr menjamin keamanannya (Musa) dengan

menjaqiikan keampunan dan ratrmat serta memasukkannya ke dalam

golongan rasul yang tidak merasa takut di sisi-Nya. Oleh karena itrt
sebagian ularna nahwu Bashrah mengatakan bahwa dimasukkannya 1!

1
di sini"tarena {l Uoten masuk ke dalam kalimat semacam ini, seperti

pe*ataan orang Arab, W \1.;^A1 v *aku tidak mengadu kecuali

yang baik'. Jadi, perkataannya tp I! tidak dianggap sebagai

pengaduan Akan tetapi jika ia berkata'& ,#l 6 *aku tidak

mengadukan apa pun", diketahuilatr batrwa ia sedang me,lryebut dirinya

bailq seakan-akan ia berkata, G? ltf\f U,*alu tidak menyebut kecuali

yang baik"

Salah seorang ahli nahlvu Kufah berkatq *Ada seseorang

berkatq 'Bagaimana bisa orang yang takut dijadikan sebagai orang

yang zhalim, berubah menjadi baik sesudah buruk, padahal ia mendapat

ampunan'?"

Aku katakan kepadanya, "Dalam ayat ini terdapat dua bentuk

makna:



tufsirluh:I\fui

Pertama: Allah birfirman, "Para rasul itu ma'shum (terpelihara

dari dosa -Ed) dan mendapat ampunan serta aman pada Hari Kiamat.

Siapa yang mencampur aduk amal shalih dengan amal jahat, berarti

telatr takut dan berharap."

Ke&n: Menjadikan istitsna (pengecualian) tadi berasal dari

orang-orang yang tidak disebu[kan dalam kalimat karena malcna

kalimatnya adalalL para rastrl tidak takut di hadapan-Ktr, ketakutan itu

hanyalatr bagi orang-orang selain mereka. Kemudian banr dikecualikan

7b J$y "Tetapi orangyangberlaht zhalim.'l Maksudnya yaitu, orang

yang tadinya musyrik, lalu bertobat dari kesyirikannya dan beramal

shalih, akan mendapat ampunan dan tidak merasa takut.

Sebagian atrli nahwu mengatakan bahwa 'ft a**, bahasa

menempati posisi wau, dan makna ayat ini adatalt tidak talort di

hadapan-Ku para rasul , kecuali orang yang ztralip, kemudian berubdt

menjadi baik.. Mereka menjadikan bandingannya seperti finnan Allah,

i*W6-5iSy'*'#o$'okiE"Asartidokadatrufu hbagi
manusia atos kamu, kecaali orang-orang yang zhalim di' antara

merelca." (Qs. Al Baqaratr [2]: 150) Alu tidak menemukan bahasa Amb

mengandrmg apa yang mereka katakan -itu, karena aku tidak

memperbolehkan kalimat Ff l' "?i 
,h e ll.!,rir iU "otang-orang

berdiri kecuali AbduUah, dan Abdullah berdiri". Makna istitsna ndak

lain ketuamya isim yangsesudah'ft a*i makna isim-isimsebelum i!.'
Menurutks boleh pula dikatakan f 4 o:t 'c/jt a$t d, "aku

punya piltang seribu terhadapmu selain;+ y*!'tuir'. Jika'Anda

leta}ftan Il di tempat ini, maka itu tepat dan I! menjadi benda dalam

lingkup takwil yang mereka katakan. Adapun jika tidak dimasulkan IL
sementara yang sedikitrya telah dikecualikan dari yang banyaknya

maka tidak boleh. Akan tetapi ada contoh it seperti makna ,wau,

padatral adak ada-waupadanya" yaitu fimran Allah, :i,lili W.6-*
"(13 ig1$ &1ft Lrrr\i "Mereka ket@t di Mryoyo setama 

,ad+

,, ,, ,, ,,,@
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langit dan bumi, l@cuali jika Tuhanmu menghendaki (yang larn)." (Qs.

Huud [ 1]: 107) Yang dikehendaki Tuhan benrpatarrba]ran.

Jadi, Anda tidak boleh menjadikan l! m.nempati malsa wau.

Jrka c tnberada pada ternpat if-, ** " f 
t"pxbennalura wmt, karena

Anda mengatakan tt; ,sy igirl p.rie "anr prmya banyak harta selain

ini". Artinya, dan yang i"i p* miiiful. Seakan-akan Anda berkata,

"aku prnrya banyak harta dan yang ini pun punyaku". Makna wau pada

a1- lebih dekat daripada ntakna wau pada I!, karena Anda boleh

Ueit<ata, tih c? g;.tb "padaku ada selain yang ini", dan tidak boleh

b€rkatarf !-'q;j;e.rrrs
Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar telrtang firman-Nya

'i1, 't $ i$ "Tetapi orang yang berlaht zlalim; kemudian

ditukarnya, " menumtku adalah selain pendapat yang dikemukakan oleh

para ahli bahasa Arab yang kami sebutkan tadi. Melainkan pendapat

yang dikemukakan oleh Al Hasan Al Bashri, Ibnu Juraij, dan orang
yang sependapat dengan merek4 yaitu batrwa firman Allab 7y i$t
adalah'ietitsna (pengecualian) yang tepat dari firman-Nya 'di 36;{
/b i{f@ ij;Ft "sesungguhnyo orang yang dijadikan rasul, tidak
tahtt di ludapan-Ku. Tetapi orangyangberlaht zhalim," kecuali oraog
yang zhalim di antara mereka, lalu ia berbuat dosa, maka ia taktrt di

hadapan-Nya terhadap siksa-Nya. Al Hasan telah menjelaskan makna

firman Allah kepada Musa tersebut, yaitu perkataanny4 "Aku (AUah)

hanya menakutimu karena kau membunuh orang."

Jika ada seseorang berkata "Apa makna latazh 7b i$y'T"topt
orang yang berlaht zhalim '. jika ia memang sebagai istitsna yang benar

dan keluar dari kelompok orang-orang yang tidak takut di hadapan-

Nya yaitu para rasul? Lalu" bagaimana menjadi takut orang yang telah

dijapjikan ampunan dan ratrmat?"

rr" Lihat Al Farra dalam Ma'ani Al Qrr'an Qn8D.
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Jawabannya adalah, "Firman Allall ffi(Aii!; 'xemudtan

drtukarnya kczlwlirnannya dengan kebaikan (Attah akan

mengamryninya)', adalah kalimal lain sesudah kalimat pertama Berita

tentang rasul-rasul'mengenai siapa yang zhalim di antara mereka dan

siapa yang tidalq berakhir pada firman-Nya, 7b ;. $y 'Tetapt orang

yang berlaht zhalim'. Kernudian sesudahnya dimulai berita tentang

orang-oramg yang zhalim dari kalangan rasul dan seluruh manusia

selain mereka, serta dikatakan, 'Siapa yang ztralim kemudian berubah

menjadi baik sesudatr jatrat, maka Aku baginya Matra Pengampun lagi

Maha Penyayang'."

Jika seseorang berkata "Jika maknanya benar seperti yang

Anda katakan, lalu ke mana Anda meng-athaf-r,an aengan,ij kalau

bukan kepada /b "Yong berlaht zlnlim? "

Jawabannya adalah, "Kepada kalimat yang dibuang, dan tidak

perlu disebutkan, karena sudah terwakili maknanya oleh lafaztr ii i
,il r*{ZL "K"*udian ditularnya kBzhalimannya dengan lrr)Daikan,"

sebab sebelum itu telah lewat lafazhpembandingya,yattr 'U *',fjnl "siapa yang ztralim dari makhluk". Adapun pendapat yang telatr

kami sebutkan dari kalangan atrli bahasa Arab, memang mereka

berpendapat berdasarkan kaidah bahasa Arab, rurmun mereka

mengabaikan makna kalimat dan mengarahkannya bukan kepada

takwilnya, padatral kalimat semestinya diarahkan takwilnya menurut

makna yang sebenarnya dan dicarikan jalan I'rab yangtepat untuk itu,

bukan justru memalingkan kalimat dari makna dan takwilnya yang

benar.

Firman-Nya, # ':,*J. t-L ii 'i "Kemudian dirukarnya

lrczhalimannya dengan kebaikan," maksudnya adalah, siapa dari

rnakhluk Allah yang mengerjakan suatu keztraliman dan melakukan

suatu dosa, W d:i j "Ditukamya dengan kebaikan," kemudian ia

bertobat dari keztralimannya itu dan perbuatan dosanya tersebut. 3frAj



$.ruhAn N6d

Maka seswrgguhryn Afu Mala Pengampun," atas seluruh dosa dan.
kezna[mannya itu, serta tidak menyiksa-Nyir atas hal t€rsebut Fi,"Lagi Maha Perytoyang" terhadapnya dengan tidak melryiksanya
sesudah pertrbahannya itu.

Talo,il karni sesuai dengan talfl,vil para ahli talnilil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26981. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: AI Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada l<arrri, semrurnya dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang firman Allalt W{i,'i7y iSt
# 'J,., "Tetapi orcmg ybng berlaht zlwlim, kcmttdion
ditulrorryn kezhalimannya dengan kebaikan,. ia berkata,
"Maksudnya dalalr' kemudian ia bertobat sesudah berbuat
jatnt. '63frrt| 'Maka senmgguhrrya Afu Mala pengampun

- * lagt fuiaho Penyayang':ttr76

eee

';;t tY*":; d a:& # A^:fr. U q A 'i 
i;3

@q#tj,9?it:6,
oDan 

mas:ril<t<rrntah tfiWarnrw t<e letrct bdiwrw niscaya ia
dl<nrr b h&r putih (berlirllwr) kil<arJ l@rino Myyakit. KehM
wkirzu lni) tet rnorstz./r- sertilnrrkmh rrnrkiizat (ylarrs at<nr.
dikemil<alcan) lepado Fir' aurt ilan l<awnny a- Sesunguhnya
msela adalahl<aunJ ymg fasik-" (Qs. An.Naml l2?lz l?,l

rr?6 lbnu Abu Hatim dalam afsirnya (gDS4g).
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rat<wil lirman Allah: e ;;i*bir:fr. &q Al:i i;$
'ur4tjggii't:{;t;i;16y7:;@annasukra'-ntnhtanganmuke

leher bajumu, niscaya ia akan ke luar putih [bersinarJ bukan karena

penyahit [Kedua mukjizat iniJ termosuh sembilan buah muhjiztt

bang akan dihemuhaleanJ kepada Fir'aun dan kaunnya
Ses ungguhnya mereha adalah haum yong fasih)

Allah SWT berfirman kepada Musa /tS: $eJ$S;$ "Oo,
masulrlanlah tanganmu ke.leher bajwnu." Di sini disebutkan batrwa

Allah menyuruhnya memasukkan telapak tangannya ke dalam sakunya,

itu karena pakaian yang ia kenakan saat itu adalah jubah dari bulu.

Sebagian mereka mengatakan jubah tersebut tidak memiliki lengan, dan

sebagian mengatakan bahwa lengannya hanya sampai ke sebagian

tangannya. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26982. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayaLglJ+t
'r)a.aa4 A "Dan masukkanlah tanganmu ke leher bajumu," ia

berkata "Telapak tangan saja." 4 A "Dan masukkanlah

tanganmu kc leher bajumu. " Ia berkata, "Yaifu jubah yang

Iengannya hanya sampai ke sebagian tangannya. Sekiranya

jubah tersebut memiliki lengan panjan& tentu Dia (Allah)

menyuruhnya memasukkau tangannya ke dalam lengan

bajunya."ll77

26983. ...ia berkata: Hajiaj meuceritakan kepadaku dari Yunus bin

Abu Ishak, dari ayalmya, dari Affu bin Maimun, ia berkata:

"' fbnu Abu Hatim dalam tafsimya(912850) dan Ibnu Athiyah dalamAt Muharrar
Al Wajiz (41251).
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Ibnu Mas'"d,.b.rFt", "Ketika Musa mendatangi Fir'aun, ia

mengenakan w;i :i,yaitu jubah b u[u."] I78

Firman-Nya, 'ffij&A "Nisccya ia akan keluar .Wtih
(bersinar)," maksudnya adalah, tanganmu akan keluar berwama putih,

berbeda dari warna kulitnu. ";l*i; "Btiran kareru penyafit," kusta,

melainkan ,{):. d g "Termasuk sembilan buah mu$izat," satu dari

sembilan tanda yang diutus kau membawanya kepada Fir'arm.

Dibuangnya latazh ;f.! "diutusl' karena maknanya sudatr

dihmjulftan oleh lafaztr "i;t'i];i Sy"Kepada Fir'aun dan kaumnya."

Sebagaimana perkataan penyair berikut ini' I I 7e

'o'sj rt.uirr ia't:r, t,tt ne;'-'"i&r;l
" Dia pernah melihatht datang membova dua kcmarahannya.

Maka dia ptn berteriak karena ketahttan,

padahat dalam kemmahan itu merryeruak kcharwn hati.rrBo

-*Mrkru lafazh adalah t4:l:?.'\e t'tl "Dia pernah melihatku

datang membawa dua kemarahannya".

Dibuangnya latarin# "datang" kargna para pendengar cukup

mengetatrui maknanya ketika ia berkata W, t'li. Contoh-contoh

demikian cukup banyak dalarn perkataan orang Arab.

Sembilan ayat maksudnya adalah sembilan bukti yang tetatr

kami jelaskan pada bagian lah1 sebagaimana disebutkan dalam riwayat

berilut ini:

26984. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu V/ahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu 7-aid be*'ata

rr?t Kanri tidak menemukannya dengan redaksi seperti ini dari referersi-referensi
yang ada pada kami.

ttTe yaitu Humaid bin Tsur Al Hilali.
tr80 1ri merupakam satu bait qasidah.

I
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tentang firman Allab :6tffi$*.f {1"Termas* sembilan

bruh mukjizat (yang akan dikarukakon) keWda Fir'aun dan

kmtmryn," ia berkata "Maksrdnya adalah yang Allatr' 
sebutkan di dalam Al Qur'an; tongkaq tangan, belalang, lantu,

katak, air bab batr, dan kebinasaan yang menimpa keluarga

Fir' aun pada harta-benda r'er€ka."l I tl

Firman-Nya, 'ur* tj V( #L "sesungguhnya mereka' adalah

kaum yang fasik," maksrdnya adalab sesungguhnya Fir'auh dan

kaumnya (yaitu Koptik) adalah kaum yang fasik (lofir kepada Allah).
Kami telah menjelaskan makna fasik pada bagian lalu.

oao

,. ? )zzs
| )sto.>.o _* f-, vi $6 

t;ri W; ii-,Evfri'u# i3t i,rcs *x g.J $L #1t&31b
nlv{al<a 

traitl<f,la mnktiza,.nntkiiaat l<offJi ymg ielas itu sanqai
lnpda nsel<a, mrr:el<abed<at6 'Ini adaloh sihir ymg

tty ata' . D an mq eka rnensi:nd<f,rirry a l<m eru l<ezhalhfrrr darl
kesortongan (rnqel<n) padahal lwti rnrriel<a nvyakini

(l<ebqaran)nyo-Malcnpulfiil<mrlahbeta|al<emdalwn
ot(mg' or (mg y dflg berfuat l<ebhtasaan."

(Qs. An,Naml l27l: L3.L4)

Takwit fiman A[ah: -r]fury'66';ri W: iirit;L,6
@ e.+-r,ii r_r* ll( cs;s$w:6L r#l,tix'l:s+|brg,@
(Maka tatkala mukjizat-mukjizot Kami yang jelas itu sampai kepada

rr8r 15nu Athiyah dalatr- Al Muhanar Al Wajiz (41253) dengan redalsi yang sama
tatpa sanad, dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D851) dengan redaksi yang
sedikit berbeda dari Ibnu Abbas.
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mereka, mereka berkata, "Ini adalah sihir yang nyatu" Dan mcreka
mcngingkarinya karena kezhaliman dan kesombongan [merehaJ
padahal hati mereka meyakini ftebenaranJnya Maka perhatikanlah
betapa hesudahan orang4rrang yang berbuat kebinosaan)

Maksudnya adalah, ketika datang kepada Fir'aun dan kaumnya

ayat-ayat Kami (dalil-dalil dan hujjah-hujjah Kami) yang mendukung

kebeoaran yang didakwatrkan Musa kepada mereka (yaitu firjuh bukti
yang telatr kami sebutkan sebelumnyq 'G! "Yang jelas," yang

menunjukkan kepada orang yang memandang dan melihatrya akan

hakikat kebenaran yang ditunjutctcannya.

Takwil kami sesuai dengan takwil para atrli talflilil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

26985. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, lAW; fr::(gt
"Maka totkala muhjizat-muhjizat Kami yang jelas itu sampai'- keWdo mereka," ia berkata, "Maksudnya adalalt yang

menjelaskan."llE2

Firman-Nya, -\j 5rt:tr.'66 " B erkatal ah mer ekn,' Ini adal ah
sihir yang nyata'." Maksudnya adalah, Fir'am dan kaumnya berkata,

"Yang dibawa Musa kepada kita ini adalah ritir .?ll 'Yang ny/ato',

yang jelas bagi orang yang melihatrya bahwa itu adalah sihir." '\'Kr
Q "D*, mereka mengingkarinya," mendustakan batrwa ayat-ayat yang

sembilan itu berasal dari sisi Allah.

26986. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang ayat, q.'b:6 "Dan

Ito lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912852\ dengan redaksi yang sama dari
Qaadah, dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (428g)tanpa sanad.
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merelca menginglwinya, " ia berkata" *Maksud lafa/n i'j.iit
adalah mendustakannya. " 

I I 83

Firman-Nyu, 1i51T1i3fiV "Padahal hati mereka meyakini

(lrebenaran)fl1o," maksudnya adalalL padahal hati mereka

meyakininya, dan mereka tahu dengan yakin bahwa ayat'ayat tersebut

berasal dari sisi Attah. Namun mereka tetap membangkang setelah

ny ata bagi mereka kebenarannya.

26987. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu

Abbas, tentang ayat, iiJ3111!3SV "Padahal hati mereka

meyakini (kcbenaran)flla," ia berkata, "Maksudnya adalah,

meyakininya di dalam hati mereka."l le

26988. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allah, gi| 6L #A 11r3gb 'Ttuena

lrezhaliman dan kcsombongan (mereka). Padohal hati mereka

meyakini (kcbenaran)fllo," ia berkata *Maksudnya adalah,

mereka meyakini batrwa ayat'ayat tersebut benar berasal dari

Allah. Lalu, mengapa mereka mengingkarinya? Itu karena

kezhaliman dan kesombongan mereka.'l I 85

Firman-Ny qW$$ " Kezhaliman.dan kesombongan." Makna

lata^p!,lr aaaah melampaui batas, a* ii5, adalah sombong, seolatr-

olah dikatakan, "karena melampaui batas dan sombong".

rrE3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D852) dengan redaksi yang sama dari

Qatadah.trs Kami tidak menemukannya dengan redaksi atau sanad seperti ini dari referensi-

referensi yang terdapat pada karti.
rrE5 Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(9D553).

IEI
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Takwil kami sesuai dengan takwil para ahli talo ril. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranyayaitu:

26989. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj mengeritakan

kepadalor dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, W A
'-r. "Kezhaliman dan kesombongan," ia berkata, "Makzudnya

adalah, karena merasa angkuh dan somboDg.:rl1t'

Maknanya yaitq mereka mengingkari tanda-tanda yang

sembilan itu karena zhalim dan sombong, padatral hati mereka

meyakini batrwa semua itu berasal dari sisi Allah. Namun mereka tetap

mengingkari kebenaran setelatr sebegitu jelas kebenaran itu bagi

mereka.

Berarti, lafaztl W gl "Kezlwliman dan kesombongan,"

termastrk kalimat yang letaknya di belakang, namur maknanya

didahulukan.

-.- Firman-Nyq 't -*fii'i* l,g:,;S g, "Maka perhatiknnlah

betapa lresudolnn grang-orong yang berbuot kebinasaan, " maksudnya

adalatr, Allah SWT berfirman kepada Nabi Mulrammad SAW, "Oleh
karena itq perhatikanlah hai Muhammad dengan mata hatimu, akhir
pendustaan mereka yang mengingkari ayat-ayat Kami ketika ayat-ayat

tepsebtrt datang dengan jelas kepada mereka, dan apa yang menimpa

rnereka karena kerusakan yang mereka buat di muka bumi serta

kemaksiatan mereka kepada Tuhan. Hal itu telatr mengeluarkan mereka

dari kebun-kebun, mata-mata air, tanam-tanaman, dan tempat yang

bagus menuju kebinasaan di dunia dengan tenggelam dan di akhirat

menuju adzab yang abadi."

rrE6 As-suwthi dalarn Ad-Dtrr Al Mantsur (6t343), ia menukilnya dari Ibnu Al
Mundzir, dari Ibnu Abbas.
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Firman-Nya, 'oj[i )i-'fi;&'A* "Tidak diringankan adzab

itu dari merela dan mereka di dalamnya berpttrts asa." (Qs. Az-

Zukhruf [ 3]: 75) Begitu jugalatr, hai Muhamma4 Sumatr-Ku pada

orErrg-orang yang mendustakan apa yang kau bawa kepada mereka

berupa bukti-bukti yang menunjukkan hakikat kebenaran yang kau

dalcuratrkan kepada mereka, kaummu.

aoe

U # e 6rr,s$i i+ils J\tJf*'ffi ; ifi{lr, ri::
@t'sii\rt>r*

q 
D drr sesungguhny a Koni- tqlah menrbqi iln:ru b4ddt D atn
dm Su/lrrfumrrn; dmr. bdilaffyo mengucaplcmtr'Segala puii

bagiNlahyaltgmelebihl<mk$nidmil<cbanyal<rlr.hnrta'
harto-NydyolttgLrl{'lmf,rJ'." (Qs. An'Naml 1271:. L5)

Talrwit firman Altah: ,siiiy';9{Vri& i#:3i$6( ri;t
@ 'UIS, yk i # & ffi @an sesungsuhryta Kart tehh

nunbefi ilnu l@pado Daud dan Sulaimm; dan keduanya

mengucaplunt, osegala paji bagi Allah yang mclebihkan kami dari

kebanyakan hamba-hanba-Nya yangrberiman')

Allah Ta'ala berfirman: 
-l1e'#fiit; 6: trft "Dan

sesungguhnya Kami telah memberi ilmu kcpado Daud dan Sulaiman"

Maksudnya adalalL pengetatruan tentang bahasa btgung, hewan-hewan,

dan pengetatruan-pengetahuan lain yang khusus Allah anugerahkan

kepadanya.

Firman-Nya , 'uyfi\ ,'G U # iF iI$' ,tii $y':2rt{'6t "oo,

lre&nnya mengucapkan, 'segala puii bagi Allah yang melebihkan

El
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Kami dui kcbanyakan hamba-hambaryta yang berimon'. " Maksudnya

adalah, Daud dan Sulaiman berkat4 "Segala puji bagi Allah yang telah

melebihkan kami dengan kelebihan yang khusus Dia anugerahkan

kepada kauri berupa ilmu yang hanya Dia berikan kepada kami, tidak

kepada makhluk-makhltrk-Nya yang lain dari bangsa manusia pada

masa kami ini, atas kebanyakan dari hamba-hamba-Nya yang berimatr

kepada-Nya pada masa kami ini."

ooo

&nft-t iSoV 6& J$i 6Ji. JEi'"i$ L4:" Lrt3

@ ry'35fr'j$6lL;i;
oDat Sulaiman trzlah mewar$Drud, fuu diafurldq'Hai
morlnrlsiar l<frrJi telah dibed pmgutiut tentang nulrdbmng
dffrl<Ni diW xgala ses-uattt. Sesznguhnya (serruo) ini

-,,_ benm.benm nlrlltul<ffifiiif, yutg nyata-'
(Qs. An,Naml l27lz 16)

Talcvil firman Allah:,#ury.i$i$jn- 3'6i"iri';;$" i'i6
@ #i( \fifr'{viiy'z7 if nftJS ,#t fo*, sulailnan tetth
mewarisi Daud, dan dfu berkata, "Hai manusia, kart tubh dibefi
pengertian tentang suora burung dan kani diberi segola sesuatu

Seswgguhnya [semua] ini benar-benar suatu karwtia yang nyota)

Allah Ta'ala berfirman: '&:" Lr, "Dan Sulaiman telah

mantuisi," ayahnya. 
"itlt 

"Daud," ilmu yang telah diberikan Allatl

kepadanya semasa hidupnya dan kerajaan yang kfiusus baginya, lalu

Dia menjadikan kerajaan tersebut menjadi miliknya, bukan anak

ayahnyayang lain.
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iS|tF(+ e$16blU; "D&t Dia berkaa, 'Hai muatsia,

Kfriri tltah dtbert pengertiot tentotg flioa btrttng'." Maksudnya

adalab Sulaiman befkda kepada kaumnYq "flai sekalian mangsia'

telatr diajarkan kepada kami bahasa bgrung, maka lgmi dapat

mematrami balrasanya. Juga dijadil€n pexnahamannya tentang bahasa

bunmg sama seperti pematramannyatentang tuturan seorang manusia

26990. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Ka'ab,

tentans "y* ifrfi(#t* i6ti6-J6i "uot montmia, Kami

telah diberi pengertiatt tentang su(ra bttrurtg," ia berkata:

Telah sampai kabar kepada kami bahwa Sulaiman merriliki
pasukan sejauh 100 farsakh.llET nua puluh tima farsalfi t€rdiri

dari manusia, dua puluh lima farsakh terdiri dari jin' dua puluh

lima farsalfi terdiri dari hewan-hewan liar, dan dua puluh lima

farsalfi terdiri dari bunurg-burung. Ia memiliki 1000*rumah

dari kaca berlapis kayu, yang di dalamnya terdapat 300 nienara

dan 700 orang gundik. Ia bisa angin kencang

rmtuk menerbangkannya dan memerintahkan angin sepoi-

sepoi merrbawanya. Allah mewatryrkan kepadanya ketika ia

terbang di antara langt dan bumi, "Sesungguhnya Aku telatt

berkehendak tak ada satu ma*hluk pun menuturkan sesuatu

kecuali datang angin menyampaikannya kepadamu.'II88

Firrran-Nya" i;jfin$fr "Dan Kanni diberi segala sesuatu,"

rnurcrarryu adalab Aanugeratfcin kepada kami segala kebaikan . lJi5.l|

ifli |firfr'J "sestnggulmya (semw) ini bens-beno suattt kotnia
yutg nyata" Sesungguhnya kebaikan-kebaikan yang diberikan kepada

trtT Satr/rsa,ti kurang lebih E hn+d.
rrtt Al Haldm dalan Al Musta&ak Q1644) secara nouquf, Al Qurthubi dalam

afsimya (l3tl67), dan As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mmtsw (6R45), ia
menukilnya dari Al Hakim, dari Muhammad bin Ka'ab Al Qurazni.
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l<ami ini benar-benar kelebihan atas selunrh malfiluk pada

masa kami, ir# "Yang nyata," yang menjelaskan kepada orang yang

dan merrikirkannya batrwa ia adalah kelebihan yang

diberikan kepada kami atas manusia selain lomi.

oeo

I'fi-';rt #g,tl6 dig frH l; 4.1 gr
"Dorrt a*npunt<m tmatk &iaimm tantntrJyd fui iiu
ntaritilsia ilmh.mrnglalu nseka iu difrwr ilengm teflib

(ddmn bui,sn).' (Qs. AnN aml l27l- L7l

Tat(wir Firman Ntah: ##get| oli'nf;*'{4\:,&
L;;i @an dihimpwtant wrtuk Sutairrron tctttorunya duri jin,

manusia dan burutg lolu mcrekt itu diotttt dengon tertib tdolorn
mawD

Ivlaksudnf adalalt rurttrk grilaiman dikumpulkan
dari bangsa jin, manusia, dan burung-bunmg, dal66 suafir perjalanan

merek4 lalu mereka diatur secara tertib.

Para ahli tah^,il befteda pendapat teirtang makna firman Allalt
't;;i # " Inlu nereka itu diafir dengot tertib. "

Sebagian b€rpendapat bahwa matcnanya adalalL mereka

dibefientikan mulai dari yang paling terdepan sampai yang paling

belakang hingga mereka berlormpul. Mereka yang b€rpendapat

demikian di antaranya yaittr:

26991. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
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Abtas, ia berkata *Lrntuk setiry satu jeNds pasukan dibuat
seorang pcqgatur barisan yang menahan pasukan yang paling
terdepan rmtuk menunggu pasukan yang paling belakang,
supaya mereka tidak terdahulu dalam perjalana", sebagaimana
dilaklrkan oleh para raj*"tta9

26992. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada kami dsri lvla'mar, dari Qatadah, tentang
firman AuarL'rfin .# #t .i.it oit A flE -t;4a- t>Z
'Dan dihilrrputko, wtuk Sulabnon tentootya Qoi jin,
manusia dm bwug lalu mereko itu diotw dengan tertib
(dalam barisur)," ia berkatao ..Maknanya adalatU pas,kan
yang te,rdepan ditahan untuk menunggu pastrkan yang paling
belakang.-llm

Para ahli takri/il lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah,
mereka digiring. Mereka yang berpendapat demikian di antarangayaitu:

26993. Yunus me,nceritakan kepadakra ia berkala: Ibnu wahab
mengabarkan k p.d. kami, ia berkata: Ibnu Zaid l*rkata
rentans firman lu"L ##get| AtAf;+i,igt-19,';tii-r| "oo, dihimpuiean-wtuk *it"ii*, t"t*"rry" a"ii ii,
ntonusia dot b*mg lalu mereka itu dianr dengart tertib
(dalon boisan). " tra.b€rkafia, "Lafa?h lr;;imaknanya adalah
digiripg."ltst

rr, As-suyuthi dalam Ad-Drr Al Mo*u (6t347) dan Asy-syaukani duiran Fath

,r* t#ffi';Ir- ?-fthvl (?47t), rbnu Abu Hatim dalaur tafsirnya
..^. (92857),dm Az-Zamatrsyari delam ll KassyafeDTg).
rrer Al Mawardi dalam A*Nuka wa Al Uyutt t+tigg>.
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Para ahli tal$ril lainnya berpendapat batrwa maknanya adalah,
mereka dimajtrkan. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya
yaitu:

26994. Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufran
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata: Al Hasan

berkate "Makna latazh'oj;ri, ada/lfudimajuk41" I I ez

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar di antara
pendapat-pendapat ini adalah pendapat orang yang mengatakan batrwa
malsranya adalah, pasukan yang paling terdepan ditatran untuk
menunggu pasulon yang paling belakang; karena lafaztr f;rjr aa*,

orang Arab artinya yang memberhentikan, sebagaimana
perkataan penyair berikut ini' I le3

:ri, * * LrL:r',J. 
?ti_ l\t uA,U'jf

. "Bukanlah cinta itu berhenti kctika ia gagal?

Beno, danahtpmjadi lupo mengejo godis."rr%
'* 

Serta perlotaan penyair lain.lles

'd!-!ilrr'q Al,tt, r.lat &i;nir i*G b e
*Ketika aht mencela uban kqena nusih muda

'htkatalran, 'Kerupa kru tidaksembuh', padahol uban itu
pencegah"1196

rte' Abdurrazzak aalam tafsimya (2t473) dan Ibnu Abu Hatim daram tafsirnya
on8s7\.t'* Yaitu Ath-Tharmatr.

rre4 Ini merupakan awal bait dari sebuah qasidah panjang yang berjudul: Aku
adalatr Perang.
LihatAd-Diwan(hal. 57), redaksi baitdalanAd-Diwan berbunyi, ei jt.tt]t Yaitu An-Nabighatr Adz-Dzubyani.

rre6 hi merupakan-satu bait aari sebuah qasidahpanjang yang berisi pujian kepada
An-Nu'man bin Al Mundzir dan permintaan maaf kepadanya, serta sindiran
Munah bin Rabi bin Qari.



T$d,rAda;Ilurtui

Orang yang

urnara disebut i6l1
unara dari me,reka

membela orang-ormg dari

l€r€na mereka menghentikan

para penguasa dan

para penguasa dan

occ

nHinga apabilo ntrl:ellu- saffJpoi di lenfuih semut, furkatalah
seel<or sdnutr'Hai sernfi,sanrut, masticlah l<e ilalam sdrar.g.

xtrclmgnw sapcyol<ffiw ddak diiniak oleh Sulaimorlr dmt
tentmuryorsenfrrdftafl ntneladdakmenytadf,ri'.'

(Qs. An,Naml l27l: L8)

retwit firman Au:h: JS $lfTfi i16 #i rS &.6f+G
@ sg-g X i!Fr#,'{z;;-* H4.''litlti gn"ggo apabita
mcreka sonpai di lembah semut, berhatolah seekor semug "Hai
sernut-semut, trusaHolt he fulttt sorailg.sarangma supoya kamu
tidtk diinjak olch Snbinan dan tcntaranya, sedangkan mereka tidak
menyadarlo)

Maksud firman-Nya, #i ,5 &'r[f+,r> .Hingga apabila
merelra sampai di lembah semut," adalalq hingga ketika Sulaiman dan

pasukannya sampai di lembah semut.

Firman-Nya '#i;-'.1 'H#', itL:i #rt r7tif-X7 A(
'o2tr$-{ i:t 3!j#YiL "Berkaialah seekor semut, 'Hai semut-semut,

masuHah lre dalam sarang-sarangmu, agff kamu tidak diinjak oleh
Sulaiman dan tentaranln, sedangkan mereka tidak menyadari'."
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tttarcuaqra adataL jangan sampai gulaiman dan pasukannya
menginjak serta membunuh kalian.

Firman-Nya,'otj\{ fr " Sedangkan mereka tidak menlndari. "
Maksudnya adalah, sementara mereka tidak tatru bahwa mereka
menginjak kalian.

26W5. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abdurrahman dan Yahya menceritakan kepada kami, meneka

berrdua berkita: Su8an menceritakan kepada kami dari Al
A'masy, dari seorang lelaki bernama Al Hakam, dari Auf,
tentang finnan Allab #rt6-VrIZ* "Berkatalah seekor
serrntt, 'Hai setnut-semut'." Ia berkata "Ivlaksudn5/a adalalL

semut Sulaiman bin Daud ulogannya sebesar 1r1.1rtle7

oee

,J, a:-A'KX'6 t*$ 6 JV qi eAO gi
<)3,,*-fi i;jtt+i, SA tS s^b {Fr'& is

@<*;;AiiitQe
olvlokodfu .tersenymtilengmtstowal<oenafimderyG)
p*aam wmfi ia* Dan dit bdrdoa,'Yo Tuhrrrrla+ Drrilah

alat ilJrrrlu unfi* tEta| nrrr.ryulatri nil<nwt Nlu yoarrg telah
Ern{l<tu uruguali<m kepadakil dffi l<epado ihn orung ibu
b@*u ilm untt* mengerialwJ and slralih y urg En3*at
ridhai; dm masuldcmrlah aku ilengan rahmat lvluke dalen

rM Ibnu Kdsir d"l* 4ryy9,Q1360) dari Nauf Al Bakali. Akan tetapi ia berkata,
"Scpetrti serigala r7UJll Juif." Kemudian ia berkata, "Begit'lah aku melihatny4
t€tulis dcngan hurufya titik dua di bawatr, padahal sebenamya huruf Da bertitik
sail' dan iu kesalahan tulisan."
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gdongonholifu,halnf,n,Nluyarydralih'
(Qs. An Naml l27lz l9l

rrkwl fimen Atrah:'ji1A1u},5 J63ti.6 iL)t ;Ei
L#+,YY i>'t: tLL'a' fr '6'-316- S''i'* 6: Zd-
@ <**$( LlQ (Maha dia tetxenywt dengon tenawa furena
fncndengarJ prkatoan semut ilu Dan dia berdoa, nya Tuhanku,
berilah aku ilhutt untuk tetap natsyuhwi nikma-Mu yang tetah
Engkau anugeruhkan hepoda*u dan hepoda dut orang ibu bopahku
dan untuh mengerjalean arrral shalih yarrg Enghau ridhai; dan
ntasakhotttah aku dengan rahmat-Mu hc dolarn golbngan hambo-
hamba-Mu yang sholih. n)

Maksudnya adalah, Sulaiman lalu sen)rum tertawa karena
perkataan semut itr1 seraya berkata, 6 rli eri:,'.?-4i,1ri.t1 $'& 'Yo Tuhanlu bemtah aht ilham uxuk ietap mewyhrt nibnatmu
yong telah Engkan ougerahkan kcrydofu." *',

I\dakna lafazh 7hXadaldt ilhamilah aku

Takilil kami sesuai dengan takrilil para ahli takwil. Mereka
yang berpendapa demikian di antaranya yaitu:

26996. Ali menceritakan kepadakra ia berkata: Abu shalih
menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Muawiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
filman Allab 4i':<iJ'6-ri.n1t, J6 ,Do, dia berdoa,. 'Ya Tulranht, berilah afu illwm untuk tetap mensytlari
nibnat-Mu'," Ia berkat4 ..Makstrdnya adalalL jadikanlah
,3u.r:1198

"* Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya QnEss) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
At Uw@D00).
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26997. Yunus menceritakan kgpadakrA ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata
tentang finnan Allah, '& A -r$j €E ;r '3-*'6 7y5 ,5 19,
"Ya Tuhanht berilah alat ilham untuk tetap mensythtri
nilonat-Mu yang telah Engtratt anugerahkan kepadalat,,, ia
berkatq "Dalam perkataan orang Arab tt ir'$i iilf .si fulan
mencegah firlan'."

Ibnu Taid bqkata, "Lafafu 1hf maknanya yaitu, ilhamilah
aku dan doronglatr aku agar mensyrkuri nikmat-Mu yang telatr
Kau berikan kepadaku dan kedua orang tuaku.'llee

Firman-Nya, l#jt ,WSA\,L "Dan rmtuk mengerjakan amal
slulih yarrg Engkau ridlai," maksudnya yaitu, doronglah aku
mengerjakan ketaatan kepada-Mu dan mengerjakan apa-apa yang Kau
ridhai.

Firman-Nya, <;+Ai it| O 5)9, d;3 ,Dan

masukkanlah aht dengan ralutu-Mu kc dalam golongan lwmba-
honb*Mu yang sltalih," maksudnya adalab dan masuk&anlah aku
dengan rahmat-Mu bersama hamba-hamba-Mu yang shalih, yang telah
I(au pilih unttrk menyampaikan risalah dan watryr-Mu.

Takwil kami sesuai dengan talfiuil para ahli tat$ril. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

2699S. Yunus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Watmb
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid trcflralta

tentang firman Allalr 6.J)4ti !))Q e5l{.i},,,;{Jj ,oan

masuklranlah aht dengan rahmat-Mtt kc dalam golongan
hamba-hamba-Mu yang slwlih," ia berakag "Maksudnya

tte lbid.
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adalah bersama hamh-hamba-Mu yang shalih, yaitu para nabi

dan orang-orang berit*.r;l2d)

CCC

esu'{:rfi ;JS at6 Jtit';i3i s3x;

6# 5 {gtr',i ;\r:+#r5t:i; l;I|f{@ <Aei(
@# eLv;

oDurdir-nrlntr,ril<*hffimg-b,mrnglalubql<m*'Ivlengapo

akat fidok nwklwthrzdrhrd, apal<ah dia tc.rrnanfu ydrJg ddnk
hadh. Surrgguh dl<il knfrr-beflf,r al<txr nerya&ahrya ilmgmt
adzab y aflg lcrr: as, df,it benm.benar nrrrlv qrtehfury a l<eanli

iilrabenor-kn*r ilia dnangl<epadalcu ilmgan alasan yor'llg

terangl.' (Qs. An Naml1271:20.2\) -1

@an dia mcmeriksa burung-burung lalu berkata, "Mengapa

aku tidak melihat hud-hud, apahah dia tennosuk yang fidak hadir.

Sungguh aku benorbenar akan mengadztbnya ddngan adzab yang

keras, otau benar-benar mmyembelihnya lrccuali jika benar-benar

dia datang hepadaku dengan alas an yang terang.)

'-tiX; " Dan dia memeriksa," Sulaiman ;J-{ <t( J(i, ';-ifi
5J.iiii "Burung-burung lalu berkata, 'Mengapa afu tidak melihat

hud-hud'." Penyebab beliau memeriksa bangsa btrung dan bertanya

tentang hud-hud secara khusus dari antara bangsa bunmg adalatr:

1200 Kami tidak menemukannya pada referensi-referensi kami.
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26999. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al
fdg'trmir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata:
Aku memdeirgar Imran berkata dari Abu Mijlaz: Ibnu Abbas
p€mah duduk kepada AMullah bin Salarn. Lalu ia bertanya
te ?rrg hud-hu4 ke,lrapa Sulaiman mencarinya di antara
bmgsa bunmg? Abdullah bin Salam menjawab, ..Sulaiman

berhelrti di suritu teinpat dalam suatu perjalanannf. Beliau
tidak tahu seberapa jauh jarak air dari te,mpat itu, maka beliau
beraryra, 'Siapa yang tatru jarak jatrhnya air?, Mereka
menjayd,'Hud-hud'. Ketika itulah beliau mencarinya.,,l20l

Tl0/JxJ.. Mubammad me,nceritakan kepada kami, ia berkata: yazid
menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran bin Hudair
meoceritakan k€pada l<ami dari Abu Mjlaz dari Ibnu Abbas
dan AbfuIlah bin Salam, rmgkapan senada.

TtU|[. Abu As-Sa'ib me,nceritakan kepadakq ia berkata: Abu
Muawiyah me,nceriukan kepada l€mi dari AI A,masy, dari AI

-.* Mnhal, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata:
Uffirk Sulaimm bin Darrd, pemah disiapkan enam ratus hmi.
Kemrdia datang orang-orang mulia duduk di belakangnya
IGmudim datnng jin-jin muliq lalu dtrduk di belakang
mmusia Kemudian beliau memanggil bunrng-bunrng yang
meoaungi mereka. Kemudian beliau memanggil angin yang

mene,lbangkan mereka. Oleh karena itu, beliau dapat berjalan
dalam satu pagi sejauh jarak perjalanan satu bulan. Ketika
beliau sedang dalam perjalanaq saat sedang berada di da€ratr

tandus, tiba-tibabeliau butuh air, maka beliau memanggil hud-
hud- Hud-hudpun datang lalu menggali tanah dan menemukan
mrta air. Kemudian datang syetan-syetan lalu mengulitinya

rr lhr thr lldim datam ta&imya (92859) dcngan redaksi senada
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sbbagafunana kulit dikuliti. Sesudah itu mereka me,ngeluarkan

air tersehrt

Nafi bin N Maq berkata, "Bertrentilatr hai yang banyak
berhenti, apakah kau lihat perkataanmg 'Hud-hd datang lalu' 
menggali tanah dan menemulran mata air?' Bagaimana
mungkin ia melihat hal ini, dan tidak melihat perangkap

darang hingga mengenai lehernya?' Ibnu Abbas lalu berkata
kepadanya 'Celaka karr, sesunggutrnya takdir itu jika datang,

maka ia alon menghalangi pandangant :tt2v2

27002. Ibnu Humaid menceritakan kepada karli, ia berkata: Salamatl
menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishalq dari
sebagian ahli ilmtr, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata,
*gulailnan bin Daud jika keluar dari nrmatnya menuju
majelisnya, maka bunmg-burung bersimpuh kepadanya"

seme,lrtara manusia dan jin berdfui untuknya hingga ia duduk di
atas singgasananya. Hingga pada suatu huri pudi q4-sanyq

pagi-pag ia perg ke majelisnya, lalu ia memeriksa bunurg-
bunrng. Konon, setiap jenis burung datang kepadanya dengan

diwakili seekor bururg. Setelah ia periks4 seluruh jenis

bunmg telah hadir kecuali hud-hud, maka ia berkatq .Kenapa

aku tidak meiihat hud-hud'?"1203

27003. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid brkata,
"Pertama l<ali Sulaiman kehilangan hud-hud adalah ketika ia

, singgatr di sebuatr lembah. Ia lalu bertanya kepada manusia
tentang mata airnya. Mereka menjawab, 'I(ami tidak tahu ada

rD Al Hakim crdraa Al luttutabak (2/440,644) secara mauguf, As-suyuthi datarn
. Ad-Durr Al Mantsur (5/651), dan Asy-Syaukani dilam Faidh Al eadir e/422).tu' Al Baghawi ailtm Ma'atim'At-Taruit 6ngra- aierrrhrli ia,lam taBirnya

(1u322).
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mata aimya. IGlaupun ada salah safii dari pasulaDmu yang
meNrgetahui mata aimya, maka ia "dalah jin'. ta pun

jin dan bertanya kepada mereka Mereka
melrjawab, 'I(ami tidak mengetahui mata airnya Kalarprm
dz salah satu dari pasukanmu yang mengdahui ma'a airny4
maka itu adalah bunrng'. Ia pun
dan bertanya kepada mereka Mereka menjawab, .Kami tidak
mengaahui ada ma/a aimya IGlaupun ada salah satr dari

1lasul€Dmu yang mengetahui rnata aimya, maka ihr adalah
hud-hud'. Namun ia tidak menemukannya Itulah pertama kali
iamencari hud-hud'l2s

270M. Muhammad bin Sa'ad menceritakan keeadakrt ia bertata
Ayahlar menceritakan kepadakra ia berkata pamaoku

menceritakan kepadakrq ia berkata: Ayahku menceritakan
kepadaku dari ayahny4 dari Ibnu Abbas, terta.g firman Allalt
<,rS<fi'ou{ fi|fi i}1<t-c J:6'4ti sJx; uM,

- Dia memeriksa bwug-bwmg lalu berkaa: 'Mengry ahr
' tidak melitd hud-fu4 arykah dia temask 1mg fidak

hadir2" Ia berkata, "la mencari hd-hud untrk minta
ditunjulkao mata air, ketika ia dalam perjalanan pada suatu

hari Sulaiman dalam perjalanan Ia b€*ata, 'Mana hud-hu{
minta dia mentrqiul&an mata air kepada kita'. Namun ia tidak

maka ia mencarinya'

Ibnu Abbas b€rkat4 "Hud-hud bermanfaat bagin)ra sebagai
mata-mata selama ia belum sampai ke hrjuan Setelah ia
sampai ke tujurn, ia tidak memerhrkan mata-mat4 dan takdir
bisa menghalangi pandangan. " 

1205

ru Kami tidak menemukannya dengan redaksi arulu soud lepliini kecuali dalam
ToilhAth-ThaboiOnn).m Ibnu Ka8ir dalam taftirnya (l0R9S) dan Abu Ja'frr An-Nuhhas dalerl, Ma'oi
Al @'ot(51122-123) dengan redaksi s€oada
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AMullah bin Salam dan orang-omng yang @ndapat sama

dengannya, berbeda pendapat dengan Wahab bin Munabbih. Abdullatr

mengatakan bahwa penyebab Sulaiman mencari hud-hud dan bertanya

tentangnya adalah karena ia hendak bertanya kepadanya tentang jarak

mata air dari lembah persinggahannya dalam perjalanannya itu.

Sementara ift, Wahab bin Munabbih berpendapat batrwa Sulaiman

mencarinya dan bertanya tentangnya karena iatidak melihat wakil yang

mewakilinya Hanya Allah png paling tatru msna yang benar, sebab

tidak ada berita yang sampai kepada kita mengenai hal tersebuf, baik di
dalanr Al Qur'an marryrm hadits slahihdari Rasulullah SAW.

Pendapat yang benar mengenai hal tersebut adalab Allatr
mengabarkan bahwa Sulaiman merneriksa bunrng-bunmg bisa jadi
t<aroa tugas )rang diwakilkan kepadanya dan mereka tidak
melalsanakannya" dan bisa jadi karena ada hajat kepadanya untuk
bertanya tsilang jarak mata air.

Malxn firman-Nya, id.i|Ji ;J<i Ct(, "Mengap'dtu tidak
meliha hud-hud," adalab, apat<ah aku yang salah lihat sehingga aku

tidak melihffiyapadahal ia telah hadir? Atauleh ia memang tidak hadir
di antara yang tidak hadir dari seltrtrh jenis makhluk?

Tahril kami sesuai dengan talo,il para ahli tak\iliI. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27005. Ibnu Htrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian

ulama, dari Wahab bin MunabbitU tentang ayat, $ <LC 3(i,
4gfV6Lt{ 'iiifi iJ *uu berkota, 'Mengapa aht
fidak melilut ktd-hud, apakah dia termasuk Wng tidak
Mir'." [a be,ltda, 'Maksudnya adalab apakah aku salatl
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melihatuya di antara burung-burung? Ataukah ia merrang
tidak hadirr"tzoo

Firman-Nya, t3o;4tit:il{X.if{ "Sungguh aht benq-benq
alron mengadzabnya dengan adzab yang keras," maksudnya adalatl,
ketika sulaiman diberitahu bahwa hud-hud memang tidak hadir, dan ia
tidak hadir tanpa alasan, Sulaiman basumpah, t:\*4l5:f fi:i\l
"Sungguh ahr benar-benor alcon mengadzabnya dengut adzab yang
keras," dan siksaannya kepada bnrung itu menunrt riwayat yang
diceritakan darinya adalah menyiksanya dengan mencabuti bulu-
bulunya

Tal$ril kami sesuai dengan tal.*il para atrli talqilil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

21006. Abu Kuraib menceritakan kepa.da kami, ia berkata: Al Hamani
menceritakan kepada kami dari Al A,masy, dari Al Mnhal,
dari Sa'id bin Jubail dari Ibnu Abbas, te,lrtang firman A[alL
t3rg4 g):i {r:f{ "sungguh aht benw-benry akan

'\ mengadzabrya dengan adzab yang keras," ia berkata
"lvlaksudnya adalah dengan mencabuti bulu-bulunya,, 1207

27007. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu
Athiyah menceritakan kepada l<ami dari Syarilq dari Atha, dari
Mujahi{ dari Ibnu Abbas, teirtang firman-Nya, ,4.t3; d1:#{
l:+4 "sungguh aht benar-benor akmt mengadrubnya
dengan adzab yang kcras," ia berkala" *Maksudnya adalah

dengan mencabuti bulu-bulunya dan menjemumya di tengah
panas matahari.'I208

'e lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (gDE62) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya
(10/39e).

''' Ibnu Abu Hatim datam tafsirnya (912862),Al Mawardi ddam An-Nukat wa Al
. ^^^ 

Uytn (4D02), dan Ibnu Al I avi dalam Zad Al Mas ir (61 I il).
126 Ibnu Al Jauzi dalan zad Al Masir (6fi&)dengan rra*ri i111tonna sanad.



T$stuAda;Ilrrrfui

27W8. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkaa:
Ayahku kepadaku, ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayatrnya dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,
t3r*4 t5:i fr:${ "sungguh atu beno-benu akan
mengadmbryn dengan adzab Wrg keras," ia berkat4
'Maksudnya addah dengan mencabuti btrlu-bulunya."l2D

27009. Mtrhanunad bin Amru me,lrceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Isa
menceritakan kepada kard, Al Harits menceritakan kepadaku,

' ia bed<atil Al Hasan menceritakan kepada lemi, ia berkata:
.Waraqa menceritakan k"puda kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najilu dari Mujahid, tentang aye- t3r+4 6; fi:$\i
"Sungguh aht 'benar-benw akfr, mengdzabryn dengan
adzab yutg keras," ia berkzt4'Maksudnya adalah dengan

mencabuti seluruh bulunya-l2lo

n(JrO. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia bqkara: aflir*i,
menc€ritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu furaij, dari Mujahid, tentang firman Allalt
t:4+4 g.$ fi:${ "sungguh aht beno-benu atran

mengadzabryn dengot adzab Wrg lceras," ia berkata,

"Makstrdnya adalatr mencabuti bulu-bulu hud-hud seluruhny4
hingga tidak tumbuh setahun.' l2r I

27Ill. ...ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Suffan menceritakan kepada l<ami dari lvIa,mar, dari

t- Mulatrid dalam tafsirnya (hal. 517) dengan redatcsinya dari Abdunah bin
.^.^ Syaddad bin Al Had. Demikian pula Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D962).
r2r0 Muialrid dalam tafsirnya QDTI), As-suyuthi dalam Ad-Dwr Al Mantsur

(6/350), dan Asy-Syaukani dalan Fath Al Qadir (41135).
r2lr Kami tidak meneryukapnya di antara referensi-referensi yang ada pada kami

dengan tambahan: lL t&-rf dan tainnya. Llhat atso yanglalu.
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Qatadafu ia berkat4 "Malsudnya adalah mencabuti bulu-
bulunya.-1212

27012. Dicerital€n kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid merrgabarkan kepada
l€mi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata
tentang firman Allall t'4*4 titlJ; ll;:${ "sungguh aht
benw-beno akan mengadzabnya dengan adzab yang kcras,,'
ia berkata, "Maksudnya adalah mencabuti bulu-bulunya,'1213

27013. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kgrni, ia berkata: salamatr
menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Ibnu Ishak
menceritakan kepadaktr dari Yazid bin Ruman, bahwa siksaan
yang akan diberikannya (Sulaiman) kepada bunrng tersebut

adalatl mencabuti bulu-bulunya. l2la

27014. Yunus menceritakan kepadalq iu berkata: Ibnu Wahab
mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata,
*Salah seorang ulama dit oyu, 'Penyembelihan ini zudahjelas,

'.* lalu apakah l:44l5ti; itu?' Ia menjawab, .Mencabuti bulu-
bulunya dengan meninggalkan beberapa 5"1"i:.rl2l5

27015. Sa'id bin Ar-Rabi Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia
berkara: Su&an menceritakan kepada'kami dari Amru bin
Dinar, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, V.t:l; fi${
l:44 "stmgguh aht beno-benar alcan mengadzabnya
dengan adzab yang keras," ia berkata, "Maksudnya adalatl
mencabuti bulu-bulunya. " 

I 2 I 6

r2'2 Abdurrazzak datam tafsirnya Qt473).
11f' tU^o Abu Hatim dalam tafiirnya Onl(ts).
lill tU* Abu Hatim dalam tafsirnya (g2s62i.
llil n"" Athirh dalam Al Muttorm Al Waju gnSs1.
'216 lbnu Al 6rd dalam Zad Al Masir (61164>.
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27016. Sa'id bin Ar-Rabi menceritakan kepadaku, ia be*ata: Suffan
menceritakan kepada kami dari GlushairL dari Ibnu
Syaddad),I2r7 iaffiat4 "Malgsudnya adalah mencabuti bulu-
buttmya dan medemurnya di terik -atahari.'l2lt

Firman-Nya, *;.i$iJ "Atant beno-benq menyembelihnyq,,
maknanya adalab atau aktr pasti membunuhnya.

27017. Diceritakan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami,ia berkata: Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allalt
A%.tf.iJ "Atcu benar-beno menyembelihnya," ia berkata,

"lvlaknanya adalab atau aku pasti membunuhnya,,l2le

27018. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkafa: Al Husain
menceritakan kepada lemi, ia berkata: Ibad bin Al Awwam
menceritalan kepada kami dari Hushai& dari AMullah bin
Syaddad, tentans ay& fA3$iJ &_+4 6.yi fr;i:{
"Swtggtrt aht bens-benu aksn mengadzabryta*dengut
adzab yory keras dau beno-beno menyenbelihnya....,, Ia
be*ata, "Bunrng-burung mendatanginya (hud-hud) dan

ke,mudian memberitahunya [,alu ia b€rkat4 'Bukanlfuh ia
(Sulaiman) memberi pengecuali ari 1"1220

Firman-Ny4 #*Ay*j15 "Kecttati jika beno-beno dia
dotang kcrydafu dengan alasan yang terang" maksudnya adalalr, atau

ia datang kepadaku membawa satu hujjah yang menjelaskan kepada
pendengarnya akan kebenaran dan hakikatnya.

t2l7 Dalrm manuskrip Ert€ra (I{usain bin syaddad), dan yang b€nar adalrh }rang
kami cantumlcan.

llll fU* Abu Syaibah dalam mushannatuya (6t336)dari Abdullah bin Syaddad.
"" Ibnu Abu Htim dalam ta&irnya (9Dt63).
r22o Kami tidak me,lremukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami.
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Taloilil kami sesuai dengan talx,il para ahli tal$/il. Mereka
yang berpendapatdemikian di antaranya yaitu:

27019. Ali bin Al Husain Al Azadi menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Mu'afi bin Imran menceritakan kepada lorni dari

Sufyaq dari Ammar Ad-Dubni, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, ia berkate "setiap lafazh irrlil di dalam Al Qur'an
artinya hujjah.'rzr

27020. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan ke,padab ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadaku" ia berkata: Ayahku menceritakSn

. kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalq

# ,# ,*yJ f "Kecuali iika beno-benar dia datang

lepadafu dengan alasan yang terotg " ia berkata, "Maknanya
adalab dengan membawa alasan yang dengannya aku dapat

' memaafl<annya Yaitu seperti firman-Nya OAJ+9*6-51
# &lt4l7'(Yain) or(mger(mg yory berdebat tentang

-\_6yat-ayat AAaL tonry alasan'.. (Qs. Ghaafir [40]: 35)

tvtarcuanya adalah tanpa alasan." 
l2

27021. Ibnu Basysyar menceritakan kepada lomi, ia berkata:. Abu
Ashim menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Su&an \
menceritalcan kepada kami dari seorang lelaki, dari Ikrimalu ia t

berkata, "Segala sesuatu di dalam Al Qu'an yang

me,lryebutkan latazhClri.il, aninya adalah hufiah.'lu

'2r lbnu Katsir dalam tafsirnya (ll57l).
rzt Kami tidak menemukannya dengan redaksi atltv sutad seperti ini di antara

referensi-referensi yang ada pada kami.t* Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (9/2863), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al
Uyu @D55), Al Bukhari 6"1611 sftahihnya dengan redalai dari Ibnu Abbas
pada Tafsir Al Qr'an, bab: Surah Bani Israil, dan Ibnu Hajar dalam Fdth AI
Bui(8139t).
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27022. Al Qasim m€oc€ritakan k€eada kami, ia berkata: Al Husain

meoc€ritalon kepada l@rni, ia bertata Abdullah menceritakan

kepada kmi dari Abdullah bin Yazi{ dari Qabats bin Razin,
ia mendengr Ikimah bertata Aku mendengar Ibnu Abbas

be*e, "lsetiap ttfezh orlii di dalom Al eur'an artinya
adalah hqiiah- Hud-hrd juga mempunyai huiiaa'uer

27023. Al Qasim me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata Abu Su&an
meoceritalon k€pada kami dci }vla'mar, dari Qatadeh, tentang

aytu- # gLU,;-, ri# 31 'xeantt iika be;w-benq Dia
fu*rg kcrydofu dcngm alasor lnng terutg," ia berkata,

"Ivlaknm5la a.lalah, me,mbawa alasm yang benar."lz5

27024. Ibnu Hrmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

mencer-itakan kepada karni dai Ibnu Ishak, dari sebagian
rrlama, dfri ll/ahab bin Munabbih, teNrtang aW ,# I' # gLy-,"Keauliiika benu-beno Dia damg 6pa"n
deng@ alasor yutg terurg" ia be,rakta, "Maknan5ra adalalL

rrmrtrrwa tntjj crtymg menjadi alasan ketidatfiadirannya"l 26

27025. Dicedtakan kepadah dai Al Husain, ia berkata: Aku
merd€ngil Abu Mu'adz berkafia: Utaid mengabarkan kepada

kerni, ia be,*da Aktr mendengar Adh-Dhahhak b€rkata

&Nffitrs firman Allab # gLy-, ,*Jl J 'x"o-u iiro
benu-betw do fumg kepdafu dengan alasot ynng
terotg" ia berkata, *Ivlaknmf adalah, me,mbawa alasan,

s€eerri firmm Anab # fr i"l *:;-O5J+9* 6_5i

ru Ibnu Abu l{dim dalu ta8irnya (9D553).* I,JMaurydi dalm A*Ih*a wa At UW (n0]).ru Kami tidak mcncmulamya di uda referensi-referensi 1,ang ada pada kami.

- 

. Fffi.,
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'(yaitu) or@rg{rcprg yng berdebat tentang qntq@ Allah
totp alasan' .n (Qs. Ghaafir [40]: 35)tu

27026. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata

tentang firman Allab # # ,*j1 i\ "Keanti iika
benar-benq dia datang kcpdafu dengan alasan yang

terafig," ia berkata, 'Maknanya adatah, membawa sattr alasan

yang membuatku memaafkannya' I 28

coo

V, ua&"p "*,L3 ? qLsA lw )* e
@,*h

"Nlalcr- 6dak lffiu leruilim (ddmdlah fuil-fud), lalu io
Wda, 'Akil tcldt nengetalrrui *-suffir ytrrgl<anwbehffn
meiWtafulny a; ilut lafl aw a l<epadmu dmi rcgeri Sobo'

suffit Wtt Par,rtin1 yfrJg iliyakini' .u
(Qs. An Naml l27lz 221

ratffit fiman Altah: qJl pq# J6 # & iK3
*."-hV uAyS (Maka ai* urr- henudit, [ddmglah

httd-hudl,lalu ia berkota, nAku telah nungaahui sesuota yang hamu

belum mengaahuinya; don kubawa hepodamu dari negert Saba'

suatu berlta penting yang d$akfinl")

Al Qurtubi datam aftimya (l7ll70).
I&mi tidak mcncmukaonya di antara rpfercnsi'referensi yang ada pada kami.

I,,:,
tu
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Firman-Nya, )* & iK3 "Mako tidak tmta kcmdian
(daorylah kd-ktd)," maksurdnya adalab Sulaiman diam tidak terlalu
lama dari sejak ia bertanyatentang hud-hud sampai hud-hud datang.

Para ahli qira'd befteda pendapat teirtang cara baca firman-
Allalt iK3 "Maka fidaktona kcmudiot"

lvlayoritas ahli qira' d selunrh negeri selain Ashim membacanya
'r:kidengan flrnrf f4Uertaris dharuulr.

Ashim me,mbacmya iK3tD dengan huruf kaf berbaris

fathalr.

Kedua qira'd tclrsebut menunrt kami benar, karena keduanya
adalah logat yang populer, sekalipun aku lebih menyrkainya dengan

bais dhomnah, l<ar€na menpakan logat yang paling populer dan
paling fasih di antarakeduanya

Firman-Nya, 4r-L3 p 6,L6 $ii "ln tubh mengetahui
sesudu ytotg knnu behm mengetaluilryn," maksudnya addah_ maka
hud-hud be*da ketika Sulaiman ftetika Sulaiman menanyakan
kaerlambatan dan keidakhadirannya), "Aku mengetahui sesuattr yang
tidak kau ketahui, wahai Sulaiman." Sebagaimana dalam riwayat
berikut ini:

27027. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z.:rid b*ata
tentang firman Allab q 14 p q iE "Aht telah
nungetahui sesudtt yng karru belwn mengetalruirqla," ia
b€rkat4 'Maksudnya adalah sesuatu yang tidak kau
L"L5ui.rrl23o

tD gira'a Asfhim 1,aitu'c!ii aqlegn kafbefiaris fathah.
Qba'at ulama lainnya yaitu C5ii dengan hunrf ,taf berbaris dhammah. Lihat

.--- Hujjah Al Qira'a (M. s25).t- Ibnu Abu Hatim dalam taftimya (g2}il) dan Al Mawardi dalam An-Nulat wa
At Uw@t202).
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27028. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkafa: Salamah
menceritakan kepada l€mi dari Ibnu Isbak, dari sebagian
ulama dari Wahab bin Mrmabbib, renrang ayat, * jK3
# 'Maka tidak lama kcnudian (datangtah hud-lntd),,, ia
berkat4 *Malcsudnya adalab kemudian hud-hud datang, maka
Sulaiman b€rleta kepadanya, .Apa yang membr-ratnu mangkir
dari tugasnu?' Ia menjawab, +i3 p q fE :nfu iUh
mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuiny4t.tnt23t

Firman-Ny4 ,4b 5; q6)A;; *Dan htbau,a kepadamu
doi rugeri Saba' swtu bertta penting yang diyakini,, maksu&rya
adalab aku datang kepadamu dari saba' dengan membawa satu berita
yangmeyakinkan

27029. Ibnu Humaid menceritakan kepada l€mi, ia berkatu Salamatr
menceritakan kepada lorni dari Ibnu Ishak, dari seb4gian
ulama, dari Wahab bin Muabbih, tentang aya\ F o2G*S
y$-h "Dan htbana kepdamu ui *s;; Saba' suatu

-^_ berita penting, yang diyakim, ,, ia berkata, ..1\{aksuduya adalalt
aku menem,kan satu kerqiaan yang besanrya tidak sampai
sebesar kerajaanmu.' 1232

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara membac alafazh

5-U"Dmi negeri fuba',"

Ivlayoritas ahli qira'at Madinah dan Kufah membacanya Vrt."D@i tugeri Saba'," dengan ber4anwin, ymB malmanf udaar,

Sebagian ahli qira'at Maklffih dan Bashrah membacanya V,U,
tanpa taru,in,r233 sebagai nama satu kabilatr atau seorang perempuul 

-'

Kami tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami.
Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya(9l2S6a\.
Qira'at lbnu Katsir dan Abu-Amru yaitu [i 1&r3 b^pa tou,inpada kata
Saba', nama satu daerah atau kota.

12, r

txtz

ta,
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Pendapat yang belrar hal tersebut adalaL keduanya
menrpakan qira'at yang populer, dan masing-mastng qira'at berla}u di
kalangan ulama qira'at, maka manapun yang dipakai qoi', telah
dianggap benar; baikber+amvin padatatazh 'L,, *,rp.- tidatr, tetap
benar. Itu karena jiku L adalah ses@rang, sebagaimana disebutkan
dalam atso, maka apabila rnatsuanya yaihr nanra seseorang tadi, maka
iadr+ar*vin-kan. Namun jita maksuanya adalah ruuna kabilab maka ia
tidak dr-taruw in-kan, sebagaimana perkataan penyair berikut irri - t 23a

fri$ry|+*t};i Y rr! €"€j tgi>rr7r

"Orang-orangyng datang dan kabilahTaim di ujung Saba'

tenghtk+engh*mereka telah dilitrt oleh hiit @rbau'tas
Ada yang membacanya rii'tr;ung" a- orr.
Diceritakan kepadaku dari Al Farr+ dari Ar-Ru,asi, bahwa ia

penrah bertanya kepada Abu Amru bin Al Ala, "Kenapa tidak kau
tcrrrrain-larlafazhLt- t^menjawab, '.Aku tidak tahu apa ! ffitzle

Sepertinya Abu Amru tdakme-nonwin-l<atlafazh L r"f"U iu
tidak mengetahui 

"pu 
[* itu, sebagaimana dilalorkan oleh orang Arab

terhadap noma-niltro yang tidak diketahui (isim-isim majlrulah) yary

Az-Zt41aj berkata: 9 'U uaA^n sebuah kota png dikenal berada di ujrmg
Yaman, yang jarak anarairya.dengan Shan'a sejauh 3 hari perjalanan.

Qira'at ulama lainnya )raitu ti, gf aengan bertamyin. Mereka menjadikannya
sebagai satu nama negeri. B€rarti ia mudzal*o yang dinamakan dengannya
mudzaklrs.Lihat Hujjah Al Qira'at (hil.525).ra{ Yaihr Jarir bin aMuiian.

1235 hi menrpakan sanr bait dari sebuah qasidah yang berisi sindiran kepada
kabilah Taim.
Redalsi bait dalam I d-Diwanyaifi:

fw*;$alpl ?e'A'il'!tiu
'Taim mengwtdorymu, dan Taim itu di Saba'.

I*hq mqekatelah dililit hdit lcerbau"
'u' Ma'uri At Qur'mkarya Al Farra

:fffil
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tanda ma'rifat-nya tidak buarwin Diriwaya&an dari sebagian

mereka, ;V n 3Tjb tfr l5, ia tidak menomoin-l<awryalcarena tidak
mengenalnya di antara nama-n4rna mereka Jika L itu adalah sebuatr
gunung, maka dibaca br,r+otwin kar€na matcsuanya adatah gunung itu
sendiri, namrm jika dibaca tdak bt+amyin, urrta ihr karena ia
dijadikan satr nama bagi gunung dan daerah sekitarnya.laT

ooe

3#,3;$; r*,P u qfr eA#'itA L; Ay

{4i'# {5 it 6 q q5ttt'r3#-tti;#r: @
@ 6ri5-{6i,#i*$33#

"Sesnngguhnya al<u ai seorarg wurita yfiW
memuintahnseka, dnn dia iliaruguahi segala sesuttttt

suta-ryempurryai singasww yuJgbesar. Aku mendapati dn
dm kaunmyo mrrrryetrtah rnatalwrL selain NW dfrrJ

syetan tcloh meniadilcm, msela menmdfirg hdah
peUaanperbuatannsel<alalunenghalarrgirnselcadmi

i dlm ( Nlah) sehinga ms el,a tidak ilapat pehutiuk."
(Qs. An,Naml 1271: 23.24)

Tatcwit firman Allah: n;, jL u XS* frL#'ivt Lfi jl
;;#i'A3';;i Jfr 9i,t,A'or:r3-q:i;, Q3 r:, @ r-+1,1; Cr,

@ 'at;,f.6_ { ft ,#i f iaJ3, frtgl (sesungguhnya aku
nunjwnpai seorang wanila yang memerintoh mcreha, dan dia
dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar.

Aku mcndapoli dia dan kaumnya menyembah nulahofi, selain AAah;

w7 AlFarra dalam Ma'ani Al Qur'an QDSg-zgO).
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dan syaan ftlah nunjadilun rnereka menmdang irrddt perbuotan-
perbuotan mereha lalu menghalans. mereka dofi jolan tAhhl
sehhgga merelra tidoh dapa pdunjuk)

Allah SWT berfimran menceritakan ucapan hud-htrd kepada

Sulaiman untuk memberitahukan alasan ketidekharlirannya, L{., 4L

fiA#'-$1 "Sesunggufurya aht meniumpai seorang wonita w,g
memerintah mereka." lvlaksudnya adalah merrimpin Saba'. Kabar ini
menjadi alasan dan hujiah bagi hud-hud di hadapan Sulaiman yang

menyebabkannya lepas dari ancarnan yang tadinya dijanjikan Sulaiman;
lor€na Sulaiman tadinya tidak melihat ada seorang pun yang memiliki
kerajaan di muka bumi bersama dirinya. Kendati demikian, beliau
adatah orang yang menyukai jihad dan perang. Manakala hud-hud

menunjut*an sebuah kerajaan lain di suattr te,rnpat di muka
burni, dan mereka adalah kaum yang kafir yang menyembah selain

AllalL dan baginya pahala dan ganjaran yang besar di alfiirat jika ia
berjiUa mehwan mereka dan menggabmgkan keqiaan lain ke dalam

kerajaannya maka hud-hud berhak mendapat kenraafan aan GnarUn
alasannya tidak hadir di hadapan Sulaiman.

Firman-Ny4 i; f.* U4fi "Dwt dia diutugerahi segala

sesudu," maksudnya adalah, dan ia (Ratu Saba') me,miliki segala

sesuahr yaog rlimiliki raia dalam kehidupan d,niq t€rmasuk
perlengkapan dan peralatan perang.

Tal<rilil kami sestrai dengan talsil para atrli taloilil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27030. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Abu Ubaidah Al Baji, dari Al Hasaq tentang

firman Atlab ,- Fn 6fi'Do, dio diatugerahi segala



SuflhArkN@nl

sesndu," ia bertata, "L{*srdnya adalah segala keperhran
6*iarrl23t

Firman-Nya, 4,3tCL3 "*rta memputai singasana yory
besar, " rnaksudnya adalab dan ia punya kusi yang besar.

It{akna 4 di sini adatah besar nilainya dan besar gunanya,

bukan besar utcuramya.

Tal$,il kami sesuai dengan talfl^,il para ahli tal$,iI. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

2?031. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu
Abbas, tentary firman Allab #,3,6; "Serta nempuryni
singgaswta yang besar," ia berkata, "Maksudnya adalatt

singgasana yang mulia, bagus buatannya ginggasananya

terbuat dari emas dan tiang-tiangnya dari permata serta
intan-rrl89

zloit ...ia berkata: Haiiaj menceritakan kepadaku dari Abu ubaidah
Al Baji, dari Al Hasan, tentang firman Allab # rl; fS
"Serta memptmyai singgasana yang besu," ia berkata"

"Idakstrdnya adalah singgasana yang agung."l2ao

Firman-Nya, fi i, q ,;:r$ lD3#- titf, G* ,,Aht

mendapati dia da/, kaumnya menyembah matalroi, selain Allah,"

'a Ibnu Athiyah dalam Al Mtrtoro Al Wajiz (4D56) dengan redaksi )ang sama,
dan Al lvlawardi dalan A*Nuka wa Al tlywr (4D04) dengan redalsi senada.Be Al Bulfiari menyebutkannya dari Ibnu Abbas dalam f4st Al eur'an, bab:
Surah An-Naml. Hingga lafazi lii,'rlt ili. Ibnu Hajar dalam Fath At Boi
(8/504) dengan redalsi dan smafi-nya secara lengkap. Ibnu Abu Hatim dalam
ta8imya (9D867), As-Suyrthi dalam Ad-Dwr Al Mantsttr (6R52), dan Al-
Alusi dalam RuhAl Ma'an (19/190).

'm Al Wahidi dalam tafsirnya'QtS}zi dan Asy-Syaukani dalam Fath Al eadir
(4n33).
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maksudnya edalab, aku mendapati wanita ini, yaitu Ratu Saba' dan

kaumnya, yaitu kaum Saba', sr$ud kepada matahari.

Firman-Nya, {fi '#S 'i ';{5 "Don syetan teloh

menj adilan mereka memotdong indah perbuatan-perbuntan mer eka, "
matcsuanya adalab dan iblis mernbuat mereka menganggap bagrrs

penyembatran mereka kqada matahari dari selain Allalt serta

menganjurkan mereka melakukan hal itu.

Firman-Ny4 ,#t e'# "Lalu menglulangi mereka dmi
jalan (Allah)," maksudnya adalalL lalu anjurannya kepada mereka

mengMangi mereka unttrk me,ngikuti jalan yang lunrs, yaihr agama

Allah yang Dia uttrs para nabi-Nya unhrk membawanya. Maknanya,

yaitu, lalu hal tersebut menghalangi mereka dari jalan yang benar.

Firman-Nya, 'at:iri- { it "sehinga mereka tidak dapat

Wfintjuh" maksudn ra adalalL maka mereka 4etika syetan telah

menganjurkan mereka untuk sujud kepada matahari dari selain Allah
dan kafir kepada-Nye tidak mendapat petunjuk kepada jale.yang
benar dan tidak bisa menempuhnya Akan tetapi meneka ragu-ragu

dalam kesesatan

ooo

u, x53,;i{5,2!i3,f i y'+{rt ul 4t\3
fr };:fr ,{,1ii, !. i, $ y'ni{'ii 6A3'16'r;t

" y'rygor nr'rlel<a frdak neny anbah Nlah Y frlg ntagehnrl<art
apoymgts$namn dilcrJgJt dorJ diki4rri. danYang

rnengetalJui afu yorrtgl<&rw sar*l.nryilcrrr- dnn apa yffiJg

l<ffiw rryod,ril<rrrr. Allal4 tiadofiitrrrJ (yarrsfuz:hak diseffiah)

w
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leilali Dir' TdharrJ Yurg ne,r.r'lfunryad Arsy yfrJg beffi .o
(Qs. An Naml l27h 25.26,

Tat$,il fiman Allah: o-yi$i g 1.*fi ?j1,s$3 V".^3
@ t r={:fi ;;Jr U'; {g 6y'v li'i @'o}ffy: |,;;iv lx;,6*s
(Agu mcreka tidak menyembah Allah Yang mengeluarlun apa yang
terpendam di langit dan di bumi dan Yang mengetahui apa yang
lcanu senbwtyikan dan apa yang hamu nyatahan Atlah, fwda
Tuhan [yang berhah dbembahJ kecuali Dia, Tuhan Yang mempunyai
Arsyyang besar)
' 

Para ahli qira'at berbeda pendapat tentang cara baba ayat,3
;+\ta"i3- "Agar mereka tidak menyembah Allah. "

Sebagian ahli qira'at Makkah dan sebagian ahli qira'at
Madin'ah serta Kufah membacanya t( drogut, tanpa tasydid, dengan
malcna tl2ltiLt ,ly i- tf. Ueretai menyembunyikan rli$ karenaculiup
ditudpkkan otetr t-. Sebaqrg mereka menyebu&an secara sima'i dari
oftulg Arab, €;':t U If dan tiJb AlrbL U $. Hal ini juga
diargumentasikan dengan bait syair Al Alfithal berikut ini:

.ii-lJr /T ": 
Sr? ov oy,

"Hai kau, paathlah kau hai Hind kepada Hind bani Bador.

Sekatipnr hidup kin terhitung sebagai ahtir masa. "rar

Menurut qira'at ini, lafazh tflit-'t di sini i'rab-nya jazam,

sedangkan ff tiaat ada posisinya dalam i'rab.

tztt 1ri menrpakan awal bait dari sebuah qasidahpanjang yang berisi pujian kepada
Abdul MalikbinMarwan.
Lihat Ad-Diwan (hal. 70), Al Fana dalarr Ma'ani Al Qb'an Ql2g0), dan Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (4/298\.

.. ... ,. :, "'
)!i.e++*Jt u-vi
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Mayo@i qira.'at Madinah, Kufab dan Bashrah,

membacanya b3,fiSl,dengan men+asydid-lcaa{1,t2+z dengan mal<rr4

txz gira'at {l Kisa'i 1laitu .it tltii- ft .ir!i; iii dengan tan taf;hfif (tanpa
tasydid). II berfimgpi sebigu tanbih @.eringatan), d"n sesudahnya adalah 6 dan
mubtado-nyat$i*Li-sebagai perintah sujud. Jadi, makranya adatab ingatlah hai
kaum, sujudlah kepada Allah sebagai bentuk perb€daan dari mereka dan sebagai
pujian kepada Allah karena petunjuk yang t€lah diberilon-Nya kepada lcamu.
Janganlah kamu menjadi seperti mereka dalam kedurhatoan. Kalimat ini
menjadi terputus dari kalimat sebelumnya dengan anggapan kalimat
sebelumnya sudah sempurnq dan kalimat sesudahnya menjadi lralun mu'tuidh
(kalimu sisipan) yang tidak termasuk kisah sebelumnya Bisa jadi berasat dari
Sulaiman AS, dan bFf jaai berasal dari hud-hud de,ngan talffii rfiLr ,lY, U.

Dikarenakan kata rllr tidak disebutkan, disambungkanlah ,, aengarf trrr.-,
sehingga menjadi tjtit\ seolah-olah ia "ddahf il mudhui' ketika masuk ke
dalam kalimat
Orang Arab mengabkan tp\t Uil y""g maksudnya ti.;::t 'lY, Uif mrena q
tidak boleh mengiringi 7i17 kecuali ada kalimat Van!-ilisernUunyitan
benamanya

Quthrub berkara: Makna ayat adalah tzlh;t $ 6- ll '\yahai kaum,*sujudlah
kalian!'Isizr lalu dibuang, dan tempatnya digrntikan oleh tr. femUrftrgan ini
khusus pada munada, lerena munada adalah tempat membur.g tam,in ji&ia

#f,ffiX* hinnya membacanya 5 irrg-lT 6*.o men+asydid-kaa
hfrz} If. Mer€lra bcrbeda pendapat mengenai alasannya.
Irz-Za1$ berkata, "Siapa yang membacanya dengan tasydid, malo maloanya
t;Gij )Lt i.lbl yang artinp" syetan menghalangi mereka dari jalan yang lurus
gt;pa)ra mereka tidak sujud kepada Allah. Berarti r$t;"i- dr-nashab.lan dengan
01, dm 1xa{a nashabnyamembuanghuruf mtn."
Al Yazidi b€rlota, "Makna a1lat a{4ab don syetan menghiasi amal-amal
mer€ka supa)ra mereka tidak sujud. 0f berada pada tempat nashab lcarena ia
menrpalcan badal dari'nllUi;t."
Al Yazidi juga berkata" "Jik" + tJ31J.., it tanpa tasydid, maka padanya terdapat.
keterputusan kisah yang seda"! Anda il6ti, kemudian Anda kembali kepadanya
sesudah itu."
Jika kisall tersebut disarrbungkan sahl sama lai& maka itu lebih mudah. Boleh
juga maknanya rle; bt i;a, dan i maquk untgk mengukuhkan pengingkaran,
5shgaimana firman l.J,lab, 6j.j-1i -r1gJA 

r.1-i &l!<3 "suttggut tidak
mwtgkin atas (pendu&tk) suatu negeri yang telah Kmri binasalran, bahu,a
mqeka tidak okon bmbali (kepafu Kam|." (Qs. Al Anbipa' [21]: 95).
trta*nan>ra adalah 6;*- 6 "mereka (pasti) kembali" tarem t*a ir;
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dan syetan menghiasi bagi 
=rereka amal-amal mercka $rpaya mereka

tidak zujud kepada Atlah- {1 Urra" pada posisi naslab,lerena alasan
yang telah aku sebutkan, bahwa matnanya lt t "rrpuy" tidak", dan

bi;i-trlradapada posisi ras hab dengan bf .

Pendapat yang benar menge,lrai hal tersebtr "dalah, keduanya
merupakan qira'at yang tersebar luas di kalangan ahli qira'at pelosok

negeri. Para ahli qira'at membaca keduaduanya, di sanrping stuhih
rraloanya

Para pakar balmsa Arab berbeda pendapat tentang bentuk
masuknya ti dalam qira'at orang yang membacanya sebagai b€Nffik

amar @erintah)

Sebagian ahli nahwu Bashratr berpendapat batrwa siapa yang

membacanya seperti itrq maka seolatr-olah dia menjadikannya sebagai

amar (perintah), seakan-a*an dikatakan kepada mereka 91il"t, dan

ditambah \ tmbih di antara keduaqya, kemudian dibuang hrlr:uf ald
n^Ll- yang terdapat pada latazh tlIit-'t dan dibuang huruf ahf yerrrg

berada dalam makna taukfd bila sebelumnya-4alaU kalimat pengingkaran

$utrud), sebagaimana firman-Nya, 'r4:3 .if Aii, U "Apakah yang
menghaloryimu untuk bersujud" Juga sebagaimana ucapan Abu An-Najm
berikut ini: 

n ). , ".-,i . - ,.?. t, lt ..:$u\l;-#tii6t
"Aht tidakmencela fulit putihsau celaotptm"

Sekelompok orang b€rpeodapat bahwa t t€rdapat di sini karena adanya t pada
lafazh Atfir'i Ai "selingga mereka tidak dapd peturrjuk". Sebagaimana
firman-Nya, ffi dSYi c;5-6j "Dot tidaklah sana ororg yorg buta
dengm orotgyutgmeliha." (Qs. Faathir [35]: 19) .. t
{4t-", irt tiopo i. ii".oaian susunan kalimat ueritutn>a yaitu Y; i( ifi{;
54J1 "Dan tidah (pia) sana gelapgulita dcngot ctrtaya" (Qs. Faathir [35]:

20).
Diulang l pada kalimat a)i{2tcarenaada l pada kalimat .:fi6if3. 541*

kata yang dimasuki I pada mubtada-aya, akan menjadi baik jika dimasr*i I
pada tfiabarnyq sebagai ziyadah (tambahan). Wollahu'a'lutt Lihat Hujjah Al
Qira'ot(M.526).
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terdapat pada U karena huruf alff @if sakin yang bertemu

dengan hnnrf sin t1!i*t,maka jadinya b!"i351.
Sebagian ahli nahwu Kufah berp€xdapat bahwa tr ini addah t-

yang masuk kepada mwada; ia cukup mewakili isim dan isirz cukup

mewakilinyalu3

Firman-Nya, ',r)tiic* "Mengeluokan qa yang terpendam,"
maksudnya adalalt mengeltrarkan yang t€rp€rdam di langit dan bumi,
yaihr hujan di langit dan tumbuh-tumbuhan di bumi, serta lain-lain.

Pendapat kami sesuai dengan talfl^,il para ahli takwil, sekalipur

ada perMaan ugkapan mereka mengenainya. Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27033. Ibnu Humaid menceritakan k p.du l€mi, ia berkata: Ibnu Al
, Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari

Muj ahi{ tentang ay at",r5{1fi d-,,rgt Q/- " Men ge luar kon apa

Wrg terryndan di lwrgit," ia berkafa, "Makzudnya.adalatl
:-

hujan."12{

27034. Mubammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kaod, Al l{arits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lord, ia berkata:

Waraqa me,nceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
NajrlL dari Mujahi{ teirtang firman AltalL ';ti1 U4-
"Mengeluokant aW yang terpendann," ia berkata"

"Maksudnya adalah huj an.' l 2as

27035. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb
me,ngabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Taid bruflralta

r2a3 41 Farra dalam Ma' ani Al Qw'ot @n90-291).12* Mu;ahid dalam tafsimya (hal. 518).
tus lbid
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tentans frman Allab d$g *gf g;,;i:fi i*- "5i"Mengeluokmt aparyrg terpendan di loryit dan di btmti," ia
be*afia, *Yang t€rpendam di langit dan bumi adalah apa-apa

yang Allah jadikan padanya berupa rezeki; hujan dari langit

dan tumbuh-tumbuhan dari bumi. Tadinya keduanya tertutup,

yang ini tidak hujan dan yang itu tidak tumbuh. Lalu Dia
membelah langt dan m€,lrunrnkan hujan darinya, serta

mengeltrarlon trunbuh-tumbuhan "126

27036. Al Qasim menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Yunus

menceritakan kepada kami dari Isna'il bin Abu Khati4 dari

Hakim bin Jabir, tentang firman Altab e*-"iiffi-$
6'i5*frt A '4 "Ago mereka tdk *rrr1n-bah Altoh
yang ,nengeluokan apa Wtg terpendon di langit don di
bumi," iabel*.a@ "Maksudnya adalah, dan mengetahui segala

yang terse,mbunyi di langit dan di 6,r-i.:rl2a7

27037. -Muharnmad bin Imarah menceritakan kepadakrl ia berkata:

Ubaidillah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Usarnah bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Mu'adz bin
AMullab ia berkata: Aku pernah melihat Ibnu Abbas

mengendarai seekor keledai sambil bertanya kepada Taba'

(anak dari istri Ka'ab), "Apakah kau pernah menanyakan

IG'ab tentang b€nih yang tumbuh di trurah pada satu tahuq

dan tidak tumbuh pada tahun yang lain?" Ia menjawab, "Aku
pematr mendengar Ka'ab berkata, 'Benih ifu bisa turun dari

'ffi Al Qnrthubi dalam taftimya Qln8/l),ta$ir firman a11slh, (t(!-'i:. (16 g'4
"Keduanya daktlu adalah suatu yang Wd4 kcmudim Kotti pisahkn ottoa
fuduanya." (Qs. Al Anbiyaa' [2lJ: 30) Al Bagbawi dalam Ma'alim At-TeEil
(3D43). Keduanya bersumber dari Ilaimah lbnu Zai{ dan Ibnu Abbas.

ra7 fbnu Abu Hatim dalam tafsimya (9DS6S\ dengan rdalcsi yang sama dari lbnu
Abbas.
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langt dan keluar dari bumi'." la (Ibnu Abbas) berkat4

"Engkau bonal'.r1243

Abu Ja'far berkata: Sebenarnya ftlmanya adalatl Tabi', akan

tetapi seperti itulah (taba') kata Mulrammad.

Dikatakan r6'i 5 *fi ,l:+I:f i ?;f- " Me n ge lum kon ap ? 
yan s

terpenda n di toryit dm di bumi," maldanya adalah 'U #ft L/-
,z{jJJt "Mengeluokon aW yang terpendam dwi langit," karena orang

Arab biasa meletakkan i padr" tempat ul dan meletakkan d pe
ternpat .,r @Llafazh'ejr'.

Firman-Ny4 6j$6[iiYX:i "Dan yang mengetahui apa

yotg kamu sembuyikan dan apa yang kamu nyatakan," malsudnya

adalah mengetahui yang ratrasia dari urusan makhluk-makhluk-Nya,

yaitu mereka yang amal-amalnya dihiasi syetan, dan yang tersembunyi

di antaranya. Makna ini berdasarkan qira'at orang yang membauatya

lL dengan tx:r-tosydid. Adapun menurut qira'at orang yang

membacanya dengan tahhfif (tanpa tasydid), maknanya adaldl, dan

mengptahui apa )rang dirahasiakan makhluk-maktrltrk-Nya yang Dia
perintahkan mereka suiud dengan firman-Nya, $3i*'t ir:j, O-\l "Ag*
mereka tidak bersujnd

Diriwayatkan bahwa ayat tersebut dalam qira'at Ubay berbunyi,

O*l tt €t &,.rilt I t2lie-i '!l "Ag* merelu sujud kepada Atlah

y@rg mengetahui aW yang kalian sembunyikan dan kalian

Wataknt"1249

Firman-Nya )i:fi;;ji!;$y'nf{';i " Attah, tiada tuhan

yang disembah kcctnli Dia, Tulan ycmg memrynyai Arsy yang besar."

rru As-suynthi dalp,'nr. Ad-Dun Al Mantsur (l/400) dengan redaksi yang sama

secara leirgkap, Abu As-syaikh dalan Al Azhamah (411238), Al Miz-zi dalam

Tahdzib Al l<anal ( l3lS),-dan Al Qurthubi dalam tafsimya QDl0). Mereka

semuanya hingga tafrz.h rtJt.
r?'le lbnu Aeiyah d^lam At Mat orar Al Waiiz (4D57).
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Maksudnya adalatr, Allatr yang tidak sah ibadatr Lecuali kepadanya. Y
'; {t ilt "Tiada tuhan yong disembah kectuli Dia." Tak ada

sesembahan selain-Nya yang pantas disembatr, maka mumikanlah

ibadah kepada-Nya dan sendirikanlah ketaatan hanya kepada-Nya, serta

janganlah kalian mempersekutukan-Nya dengan apa pun.

Firman-Nya J$;*lity, "Tuhon yang memryryai Arsy

yang besar," maksudnya adalab Penguasa Arsy yang besar, yang setiap

Arsy (singgasana), sekalipun besar, tetap lebih kecil darinya; yang tidak

serupadengan Arsy (singgasana) Ratu Saba' maupul lainnya.

27038. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watrab

mengabarkan kepada karni,,ia berkata: Ibnu Zatd brlrkata

tentang fimran Allah, .),, LJ i, q ifr "Aht telah

mengetahui sesuatu yang kamu b"lry mengetahuinya-"

Sarnpai firman-Nya" +g "r;fiU'; {l;ii[{ "Tiada tuhan

yang disembah kecwli Dia, Tuhan yang mempunyai Arsy

yang besar." Iaberkat4 "Ini semua merupakan perkataan hud-
- 
- 1116.11125o

27039. Ibnu Hurnaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ungkapan senada.

,at6"#rn;:i@

@a@

'+rg*'u&{As3jt 1i6t

@ t F;$(,Ed;#3i'i iiygf'
" B qlcnta Sul.ahnan r' Al<mt l<fir.i lilwt, a|d kafiru b enat,

ataul<ahl<f,nautemas*orang-or(mgyar.gbq&tstn
Pugilah dmgan, (metrtawa) swatlcu ini,lalu ianthl<mtlah

re Dalam manuslaip rmgkapan ini berulang.



TdsirAtlr.llcbcri

l<epadnmqekslcerwdimb@linglahilminrlr.ekn,lalu
, Nw;l<ar*n apa yang ntrr:elic bicaralr.mr' .'

(Qs. AnNaml [27]: /:7.281

Takwil finman Allah: @ a,,+<3( 'n &il 3.i:t3 9{. i6
@ W_6C j,i6'#-b'i #Uf (x6 

d63,,,ir,i .(Berkau
Sulainan, 'Akan lrurrri AhaL apa kamu benar, otaukah kamu

termtsuk orungarang yarrg berdwto. Pergilah dengan [nembawaJ
suratku l'rni,lalu joluhkanW hepada mereka, kemadian berpalinglah

dari nterelca, lalu perhatifonlah apa yang mereka bicorakan')

Allah SWT berfirman: 'J6 "Berkata," Sulaiman kepada hud-

fud\ !,i7'Akan troni lilat," mengenai alasan yang kau ajukan dan

huiiah yang kau kemukakan murk ketidatfiadiranmu di hadapan kami,

serta mengenai berita yang kau b?* keeada kami. A"3 "Apa kamu

beno," t€ntang semua itu ,I*<3f ', g'{ |Atatkal, kamu teryyasuk

or anger@tg yong ber&u ta, " tataaguyd!

Firman-Nya, LEj_$c !;${#'$'i dtdU L,6 dS'*i'i
"Pergilah dengan (membau,a) swatht ini, lalu jatultkot kcpada

merelra, lcemudian berpalinglah dmi mereka, lalu perlutikanlah apa

yang mereka bicoakant"

(Para ahli talaril berbeda pendapat tentang takudlnya Sebagian

berpendapat bahwa matcnanya adalah, pergtlatt bawa surat}u ini, lalu
jatuhkanlatr kepada mereka- Kerrudian lihat apa reaksi mereka).l2sl

Ke,mudian beryalioglah dari mereka dan kembalilah kepadalar

Mereka.mengatakan bahwa lafazh 'aij-ft( "A7n yotg mereka

bicraknt," menrpakao latazh yang dialfiirkan, sedangkan maktanya

didahulukan, Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

tz:t Kqlimat fi antara tanda hnawal, penpbuannya bcrulang dalam manrskip.

--@l
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27MO. Yunus merceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Sulaiman lalu me,njawabnya Maksudnya meqiawab hud-hud

sererah in\ t:i!4 di43*;!i @D '$SJi'u &i\ ii"5i !i:"i6
l'-ii:2$C )!;6'#'8'l it'! .;lE " Berkata sutaiman,'Akan

karlrri lilrot, apa kamu benar, ataukah kamu termasuk orang-

orang Wrg berdusta. Pergilah dengan (membmta) suratht
ini,lalu jduhkan kcpada merekg kemudion berpalinglah dui
nurekq talu perhatikantah apa yang nureka bicarakant'."

tvtatrsuAnya adalah, kemudian berpalinglah dari mereka dan

ke,mbali kepadaktr.'1252

Ia berkata "Ia @atu Saba') mempunyai satu lubang kecil

menghadap matalrari, maka saat matahari terbit, matatrari

tedihat padanya, dan saat itulah ia zujud kepadanya. Hud-hud

lalu danang, hingga ia hinggap di lubang tersebut

m€Nruhryinya, dan matatrari pun lambat i€rlihat padanya. Ia
- * (Ratu Saba') pun bangkit melihatrya Hud-hud lalu

mele,mparkan surat tersebut kepadanya dari bawah sayapnya?

kemudian terbang begrtu Ratu Saba' bangkit melihat
matahari."1253

Abu Ja'far berkata: Pendapat dari Ibnu T*lidint menunjukkan

bahwa htd-hud beranjak kembali kepada Sulaiman setelatr

mele,mparkan surat tersebut dan ia memperhatikan perbuatan wanita

tersebut sebelum ia melemparkan surat Sulaiman kepadanya.

Para atrli talc\ ril lairurya berpendapat bahwa matcnanva adalah,

pergilah bawa suratlnr ini, lalu lemparkanlah keeada mereka Kemudian

tu2 N Qurthubi dalam tafsimya (13/188), Al Bagbawi dalam Ma'alim At-Taruil
(4B99\,Ibnu Al Jauzi dalam Zad Al Masir (61166). dnn 61-yutafi dalam
ta8irnya (31210).

1253 Al Qurthubi dalam taftimya (13/190) dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil
(4/300).



berpalingtah dari mereka unttrk mendekati mereka, dan lihatlah reaksi

mereka

Mereka berkata "Hud-hud kemudian melakukannya dan

mendengar diskusi wanita tersebut dengan anggota kerajaannya serta

ucapannya !"p"d" mgreka '{4) afry@- ?{6:dItSAl*StiY-AG
$r,*ji $ ;, :+' Berkata i a (Balq is ), " Hai pemb e s o -pemb e s ar,

sesungguluya telah diiatuhlan lccpadafu sebuah surat yong mulia.

Sesungguhnya srrat itu, dari Sulaiman don sesungguhnya (isi)nya:

Dengan menyebut noma Allah Yang Ma'lw Pemurah lagi Malw

Penyayang". 'Serta disl$si mereka sesudatr ittr.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27041. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatt

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, d*i t"bqg
ulam4 dari Wahab bin Mtrnabbih, tentang firman Allah, ^rti'i& '{i 'i dL"*tu ianhtcan l@pado rnereka, kcmudian

berpatinglah h6i mereka," ia berkata, "Maksud ieoa"t t
adalab '6j$-$V )i;6 'Lalu perMikanlah aw wg twrelca

bicualan':i254

Pendapat ini lebih tepat dengan tal$,il ayat, karena konsuttasi

wanita tersebut dengan kaunurya berlangsrng setelatr surat Sulaiman

dilemparkan hud-hud kepadanya, dan tentu hud-hud tidak beranjak

perg, karena ia telatr diperintabkan mengamati reaksi mereka sebelum

ia melakukan apa yang diperintahkan Sulaiman kepadanya

Tdlfr-Ada.Xl'urtrri

CCC

Ia lbnu Abu flatim dalam Ufsirnya (9D871) dcngan rcdaksi yang sama dari Sa'ad

bin rubtfo, drri lbnu Abb6s.
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;rt A :X{'{430, fi ! @ ig$6t-6 Afgs W.a6
@a* qr.,'*d5{r @*:;t#3i

'Bd<ata io (Balfls) r'Hod pembesar.partew,
sesnngguhay a tclah aii"t rt lr*.t epaaaku t"k-h nnat yorJg

nwlia- Sesunggutrrrya s'nat itu ilfri Sulaiman dmt
senrnggulurya (isi)nya: Dangut mmyebut Mttut NtahYang
lvlalwPerwrahlagiliahoPanycyang.Bahwaianganlah
l<ontu sel<aliut bednku sortong terhadopku ilm daunglah

l<e@dal<u sebagai or ang. or ang bsqah diri' .'
(Qs. An Naml l27lz 29.31)

Tekvyil fiman Allan: 6t,f,[(
@a#6v'tsrir*r@4,,3;trfh4-&ry#::
lBalqiil, ollai 

lrcmbesor-pembesar, seswtgguhnya tehh dijotuhkan
kcpa&ha sebuah surat yang mulia. Sesungguhnya surot itu dart
Sulairrron don sesungguhnyo [isiJnya: Dengut nenyebut nana Allah
Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Bahwa janganlah hamu
sefulian berlahu sombong terhadaphu dan daangbh kepadaku
Sebagai orang+rung berserah dirt")

tvlaksuanva adalah, hud-hud lalu perg membawa surat
sulaiman kepadanya, kemudian menjatuhkannya kepadanya Manakala
ia (Ratu Sub"') telah membacanya, ia berkata kepada kaumny4 W-66
'6 $AtA! afE:t "Berkata ia (tulqis), 'Hai pembeso-pembesar,

sesungguhnln telah dijaruhkon kepadafu sebtnh surat yong mulia'."

Tal$,il kami sesuai dengan takwil para atrli takwil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27M2. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagran
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utama, dari Wahab bin Munabbib, ia berkata "Iameoulis surat

+*suanya Sulaiman bin Daud bersama hd-hrd-:
*Biimillahinahmanirahim, dari Sulaiman bin Dad kepada

Balqis bin Dzi Syarh dan kaumnya. Adapu sesudabnya;

janganlah kalian sombong terhadapku dan datanglah kepadaku

dalam keadaan menyerah." hud-hud lalu mengambil surat

tersebut dengan kakinya, kemudian membawanl,a hingga

sampai ke terrpatnya (Ratu Saba'). Ia memiliki sebuah lubang

kecil di yang jika matabari terbit, iamelihatnya lalu

sujud kepadanya Hud-hud {atang ke lubang tffsebut dan

me,nrsupinya dengan kedua sayapnya hingga m&hari naik,

se,mentara Ratu Saba' tidak sadar. Setelah iu hud-hud

melempukan surat tersebut dari lubang kecil itu Surat itu
jatuh di teinpat keberadaanny4 lalu Ratu Saba'

memungutnya-'1255

27043. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkffi: Al Husain

menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Abu Sr&an

menceritakan kepada liatni dari Ma'mar, dari Qatadalu ia

bertana: Telah sampai berita kepadaku bahwa Rdr Saba'

adalah seorang perempuan brnama Balqis. Mentrnxku ia (Al

Qasim) berkata Ia adalatr puti Syarahil, salah sdu dari kedua

orang hranyq termasuk bangsa jrq yang ujrmg salah s*u dari

kedna lcakinya seperti kikil hewan. Ia tinggal di istana

kerqioatr, yang anggota permusyawaratannya berjumlah 312

orang, dan setiap sahr orang dari mereka me,mbarvahi 10.000

orang. Kerajaan tersebut b€rada di sebnah daerah hrnama

lvla'rib, yang jaraknya tiga hari ffialanan dari Shan'a Setelah

hud-htd datang meurbawa beritanya kepada Sulaimm bin

Dau{ Sulaiman menulis surat dan mengirimkmnya bersama

'nn as-$uynlti &trm Ad-Dwr Al Mosu (6R53).
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hud-hud. Kerrudian hud-hud datang ketilo pintu-pintu telah

dikunci, dan ia mengunci pintu-pintunya serta meletakkan

kunci-kuncinya di bawah bantalnya. Hud-hud datang lalu
masuk dari sebuatr lubang kecil, kemudian melempakan surat

tersebut kepadanya. Ratu Sabl' pur membacanya. '{5f ufrL
ir\" ,')Y'"& !fi {t @-:St ,;*st il ;, frt
*Sesunggphnya strat itu, dqi Sulaiman don sesungguhnya

(isi)nya: Dengan menyebut nama Allah Yang Malw Pemurah

lagi Malw Penyryang. Balm'a janganlah kamu sekalian

berlaht sombong terlwdapht dan dotanglah kepadafu sebagai

ofang-orang lnng berserah diri." Begitulah para nabi menulis

surat; tidak terlalu panjang (ringkas).t256

27044. .,.ia berkata: Al Husain menceritakan kepada karni, ia berkata:

Haiiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata

"Sulaiman tidak menulis lebih dari apa yang Allah kisahkan di
dalarn kitab-Nya, tty 'sesungguhnya rurat itu'. llty'Oon

' -* sesungguhnya (tsi)nya' ."r2s7

27045. Diceritakan' kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Allah, ;iy^ry"U t:\6 44:,,{t! 
*pergrtah

dengan (membm,a) suratht ini, lalu jatuhlwn kepada

mereka," ia berkat4 "Hud-hud berangkat membawa surat

tersebug dan ketika ia berada tepat di atas kerajaan tersebut,

16 Abdurrazzak dalam tafsirnya Ql47 5, 47 6).
tr7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912873) dari Abdurah-man As-Salmi, dari

Mujahid, dengan redaksi: dalam surat Sulaiman kepada Ratu Saba' tidak tertera
yanglain kecuali.yang disebutkan dalam Al Qru'an: * !f"E ii$f, ;r2 :iy
;)t *11 t"o1 "sourgsttnya surat itu, dari Suloin;n {on sesunggunrya
(isi)nya: Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha
Penyayang."
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sementara Ratu Balqis sedang berada di atas singgasananya, ia

' melemparkan surat tersebut kepadanya.'I2s8

Firman-Nya, i$ 6 6tl$ O1WS $Y-AE "Hai perbesu'
pembeso, sesunggdanya telah diiatuhkan kcpadafu sebuoh surd yang

mulia."

,iriir udut"tr pemuka-pemuka kaumnya.

Ratu Saba' berkata kepada para pemuka kaumny4 glW *fu-

?$ $'4 t$ " Hai pe mb e s ar -p emb e s ar, s e s un g guhnya t el ah dii anhkan

irepaaan, sebuah surat yang mulia."

Para ahli tal$,it berbeda pendapat tentang penyebutan sifatnya

GuraD sebagai kitab yang mulia.

Sebagian berpendapat bahwa disifati demikian karena surat itu

berstempel.

Para atrli talxilil lainnya berpendapat bahwa disifati demikian

karena surat ihr berasal dari seorang raja, sehing,ga ra meiyifatinya

mulia karcna ke,muliaan pemiliknya. Mereka yang berpendapat

demikian di antaranya adalah Ibnu Zaid:

27046. Yrmus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu T,riid &flrata
*rroie firman auau ?$ 6 Atd as"seswtgguhnln telah

dijatutkott fupadafu sebwh srtat yang mulia," ia berkat4

"Maksrdnya adalah surat Sulaiman, ketika ia me,lrulis surat

kepadanya"l259

Firman-Nya,;)VL5$;,:E[1fr );a'liy"sestngsutvtva
srrat itu, dqi Sulaimm dan sesunggulmln (isi)nya: Denglan meryteb*

nana Atlah Ymg Malw Pemwah lagi Maln Penyryang." Di-kasrah-

ru lbnu Abu IIdiE dalan ta$imya Qnfi0r.re Kami tidak mcocmukan4ra dc'ogpa r€daksi Mt saad sQcrti ini di mara
rcftrcasi-rcftnnri fiug ada pda krmt
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kannya 3! y"og pertama.dan yang kedtra menrpakan jawaban ut^t eL
pada lafaztr ?:f $ efAI $y' 

; s e smggututya t el ah dii attitkot ke pdaht
sebutr srit yang mulia" Maknanya adalah, ia berkata, 'Hai
pernbesar-pembesar sekalian, dijatuhlen kepadaku surat dari

Sulaiman."

Firman-Nya, lF W $ "Bohu,a jangantah kamu sekalian

berlaht sombong terhadapht, " maksudnya adalab dijatuhkan

kepadaku sebuah surat yang muliq yang isiny4 *Janganlatr kalian

menyombongkan diri kepadaku."l260

Mengenai bf terdapat dga bentgk dalaur bahasa Arab; jika
jumlah bt ai;aaiun sebagai badal M'qY,maka jumlatr bt posisinya

rafa' dengan apa yang me-rafa'-lran 16 darl badol darinya. Jika

makna kalimat dibuat menjadi: sesungguhnya dijatuhkan kepadaku

sebuah surat yang rnulia, jumlah bf menjadi naslwb karena ta'alluq
lafazhitil dengannya.

- J{alma firman /Jllah, 'it !J5 {t "Bohwa janganlah komu

sekalian berlaht sombong terhadapht," yaitu, janganlah kalian

sombong dan anglnrh terhadap senranlu kepada kalian.

2t047. Yrmus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

me,ngabarkan kepada lcarli, ia berkata: Ibnu Taid trcrkata

tentang firman Allab 'iI ,$ Sf "Bdrwa jongodah kamu

sekalian berlaht sombong terludapht," ia berkata

"IVlaknan5ra adalalL janganlah kalian menolak seruanku kepada

kalian, karena jika kalian menolak maka alcu akan memerangi

kalian.' Aku lalu berkata kepada Ibnu Zaid tentang ayat, {l
'tf 'tjli, "Balu,a jongotlat kamu selulian berlaht sombong

terhodapht" bahwa maknanf adalab janganlah kalian

sombong terhadapku? Ia lalu berkata '3YL," Ibnu Zaid berkata"

tm Al Farra dalam Ma'ani Al Qt'ut Qngl-zn\"
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"Dalam aya! iy)i ,*Y"& '# {1 'Bahwa ianganlah kamu

selulian berl&t sombong terhadapht dst datanglah

kcpadafu sebagai orang-orang yang berserah diri', ,trr:dapat

dalam surat Sulaiman kepadanya." t26l

Firman-Nya, i*)i $V "O"" datanglah kepadoht sebagai

orang-orang yang.berserah diri," maksudnya adalah, dan datanglatl

menghadap kepadaku dalam keadaan turduk kepada keesaan Allah'dan

menaati-Nya

eee

.arfi f* iA 
:^+6 i'L v,cJ e otl'S$t eli- i16

@'";t 6r.,sj$ fil, *g ;,$jJ -;i$3;i$6
"Bqlcrtr- dia (Balqis), 'Holt Wo pe,ffiesar brrilah alat

pelrauazan dalraintur:rtsuicu (ini) alru frdnk perrr.dt

nrrnr'rl"laz;s;lrorr.sesufritprr,rsor;tlrarJsebelruml<mwberadadalfrnl
ruielis(lcu)'.Mqellaneniowabr'Kitaadalahor(mg'orartg

y N.g memiliki lrc.l,amm dm (iuga) memiliki lceber: animt
yorrtg surgd, (dalrrlrr frgfr,ran3clrl), df,rrlccpuatsanberada di
tmtgarurut; mab @ apa yang al<frrr kf,nuu

pr.rrinl'frali<frlr'.' (Qs. An,Naml l27lz 32.33)

Takruil riman Allah: l|',aY a4 6 oJ o,$'6X1 e\i.i16
@'r;U$r,,sJ,l e[t5it /*,*$i3';f$fii66@ el# f*
@erhata db [B&isJ, nHoi paru penOesar berilah aku perutartn

dolaa, urusanku [iniJ olcu ilak pemah memutuslcan sesuatu

Tnrsoobtt seMun katna berda dolarn maielis[kuJ." Mereka

rtt lbnu Ahr IIdiD d"lrn a8irallr Qn87 4).
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,rrenjovab, oKita ondah orongarang yang ,rumiliki kekuatan dot

liugal numiliki hcberanian yang sangat [dalam peperanganJ' dan

heptttusan berodt di tanganmu; naha perti,nbangfunlah apa yang

alwt hamu Whttal, lcorl)

Makzudnya adalah, oJ e 4fr VtS QV Ae 'Berkato Dia

(Balqis), 'Hai para pembesar berilah aht pertimbangan dalam

urusanht (inil'." Betmusyawaratrlah denganku tentang urusanku yang

telatr datang kepadaku dari masalah si pemilik surat yang dijatuhkan

kepadaku ini. Ia menjadikan musyawaratr sebagai fatwa.

Firman-Nya, .orf$ f* ,A 
:*S i'Z-( "aht tidok pernah

memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berado dalam

majetis(fu)," maksudnya adalalL aku tidak dapat memgtuskan satg

keputusan pun mengenai hal itu hingga kalian mendukungkq maka aku

bermusyawarah dengan kalian mengenainya

27048. Ytrnus menceritakan kepadaktr, ia berkata: Ibnu Walnb

-.* me,ngabarkan kepada karli, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Ia

rhemanggil kaumnya, lalu bermusyawaratr dengan rerekat

wahai pembesar-perrbesar sekalian . ?LS ibU rsJO€n1

tt# &b\ "Berilah aht pertimbangan dalam wusanht (ini)

afu tidak pemah memutuskan sesuatu persoalan sebelum

ka mu berada dalam mai elis (ht). "

Dikarakan gi oylt * li'e)fis fll '{frl 't* L *aku sekali-

kali tidak akan memutuskan satu perkara pun tanpamq dan aku tidak

akan menetapkan satu perkara pun'. Oleh kareira rtq ia berkata, li

b\ ''46 i'4 "Aht tidok pernah memutuskmr sesuafit Tnrsoalon,"
dengan makna menetapkannya 1262

1262 Alu tidak menemukannya dengan sanad dan redaftsi seperti ini. Namun Al
Baghawi dalam Ma'alim At-Tarail (4/301) menyebutkan ungkapan yang

semakna

-

a Yre
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** ; $fi ';i $3'rl $6 "Meretra menion'ab, 'Kita adatah

orang-orang yang memiliki kefuatan dan (iuga) memiliki keberanian

yang sangat (dalam peperangan)'." Patapemuka dari kaum Ratu Saba'

berkata 
-ketika 

ia bermusyawaratr dengan mereka tentang masalahnya

dengan Sulaiman-, "Kita punya kekuatan tempur. Keputusan terseratr

kepadamu, hai ratu, apakatr berperang atau tidak. Perhatikanlah mana

pendapat yang baik menurtrtrntl lalu perintalrkan kami, maka kami
akan mematuhi keputusanmu."

TalflMil kami sesuai dengan takwil para 'atrli takwil. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27049. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Watnb
mengabarkan kepada karf, ia berkata: Ibnu Taid br;rl<ata

tentang firman Allab ;* ,$ |Jfi ';i l$ i, $6 "Mereka
menjav,ab, 'Kita adalah or(mg-orang yang memiliki kchtatan

dan (iuga) memiliH keberanian yang sangat _.(fulam
peperanga4)'." Ia berkata, 'Malsudnya adalalL rirereka

mengrrsulkan perang kepadanya, siap berperang untuknya.

O,|EtiC ,slt'Mako pertimborykantah aw yong aknn kamu

perintahkan'.ntxit

27050. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan keeada kami, ia berkata: Abu Muawiyah

menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Mujahid, ia

berkat4 "Bersama Ratu Saba' terdapat 12.000 qail $tanglinra,),
. dan bersama setiap seorang qail terdapat 100.000 orang

P'rajurit'l2s

27051. Amru bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu

Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Su&an

rr3 Ibnu Abu llatin dalam ta$irnya OAST 5).t- Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D575) dan Ibnu Athiyah ddamAl Muhoro
ilvqiz@t2st).
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menc€ritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa'ib, dari

Mujahi{ dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Be'rsama Balqis

terdapat 100.000 qail, dan bersanra setiap safir orang gail
teEdapat I 00.000 pra5urit."l265

27052. Waki menceritakan kepada lomi, ia berkata: Al A'masy
menceritakan kepada kami, ia berkata: Alru mendengar

Mujahid berkat4 *Di bawah kekuasaan Ratu Saba' terdapat

12.000 qail, dan qail dalan bahasa mereka berarti raja. Di
bawatr kekuasaan setiap satu orang raja terdapat 100.000

pra3urit.'126

ooo

':^ 
jidiirt'*r{rc:fr a^W$yi}xii,yJ6

6j31-AyK.'
"DiA Wdq'sesnngguhnyo rai*raia o4bla menas,,ilci

suofu regqi, ni,sr,oya nsela @a, dm
meniadil<m Pnhhn$ry d y utg truiir iaili rtirulq- dffJ

dcrT lildrrrr pialah yarJg al<ffrrwela pertbuot'.'
(Qs. An,Naml1271:341

Tetsilit Firgan Auah: qi{.,t fi1A- ilJA, fsySJSi itJE
@ djA-AfKtKtJ -Aiii @" berhda, os*attssuhnya nija-
raja apabila memosuhi suatu negeri, nbcaya mereko

numbinosahannya, dan nunjo.dilnn penduduhnya yang mulia jadi
hha; daa demikian pulalah yang ahon ruereht perbuol")

'6 lbidto Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912875), Al Mawardi dalam An-Nufut wa Al
(btu t (4D08), dan Ibnu Athiyah dalam Al Muhsro Al Wajiz @D58).
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Maksudnya adalah, Ratu Saba' berkata kepada para pemtrka

dari kaumnya ketika mereka menawarkan diri tmtuk memerangi

Sulaiman jika dia memerintatrkan mereka melalekan hal tersebut, 3t
'^1- ;L W lit .$3( "Sestmgguhnya raja-raja apabila memasuki suatu

negeri," dengan cara kekerasan, ll,iq "lliscala merela
membinasakawtya," menghancwkanny". ' t Wl ifr 'gi{, uDan

menjadilran pendudulorya yang mulia jadi hina," yaitu dengan

memperbudak orang-orang yang merdeka. Ucapannya tentang raja-raja

selesai sampai di sini. Allah lalu berfirman, 6f;- qKt "Dan

demikian pialah yang akan mereka perbuat. " Seperti perkataan Ratu

Saba', itu memang dilakukan raja-raja apabila mereka memasuki suatu

negeri dengan cara kekerasan.

Talcrilil kami sesuai dengan talo,il para ahli talsilil. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27053. Abu Kuraib menceritakan kepada lemi, ia berkata: Abu Bakar

Benceritakan kepada kami tentang firman AllalL ifrW.t
7;'j -fr$ "Dan menjadikon pendu&ttmya yang mulia jadi
hina," ia berkdta, "Makzudnya adalalL ini merupakan

kekerasan."l267

27054. Abu Hisyarn Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata:

Abu Bakar menceritakan kepada l€mi, ia berkata: Al A'masy
menceritakan kepada kami dari Muslim, dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allah, tlt1.J;fi A-i W 6t $3( 3t
"Seswtggulmya roja-raja apabila memasuki suatu negeri,

niscaya mereka membinasalwnnya," ia berkata, 'Maksudnya

adalab, jika mereka memasukinya dengan kekerasan, maka

mereka akan menghancurkannya." l 26s

rd Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma' ani Al Qw' tt (5/l 30), tanpt sanad.rr Ibnu Abu llatin dalam afsiq,a On87 6).
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21055. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata

p.ntang ay at, -\i+; ifi W) 6t75A. 5 W $t iIJr'.'yJt
'i11 'Dta berkata, 'sesungguhrrya raja-raja apabila memasuki

suafit negeri, niscaya mereka membinasakomya, dan

menjadikm perduduhtya yang mulia jadi hina'. " Ia berkata,

"Allah berfirman, <rj1X-AyKt 'Dan demikian pttatah yang

akot mereka Trcrbuat'. "1269

oco

f; fiI @F'"j:;j \i ?-AWA i;-.w, dyL-; aV

@'r#{'
" D an sesunggu tvry a aku at<arJ nmgirhn utttl-rttt kepada

nrrlreko ilmgan ftrcnrbawa) hailiah, Afi, @l* al<frrl)

ntctu,tttggu apd yorng ql<alrr dibawal<etrtafi ol.e,h utusan
ufitsan iALu tvlal<a tatl<ala uf;.smr iat sompai lnpodo
Sulafuwt, Sulaiman ber:l<ata, " Apal<ah (paad kntttu

menolong alcu ilmgonlwta? l'/Idl@ apayarrg diLrl.il<nrJ Nlah
l<epadakubbihbaikdmtpadaapayangdiberil<nrr,Nya

l<epadnrru; tat api l<tnw rnq ctscl b mga ilmgan hadialvrw.
KetrtahlahLupadomsela*mg3r/r,llarnJidl<srrMdmansi

msela ilengm.bala tentmo yang nsela finaklatasa

r26e 16oo Abu Hatim dalam tafsirnya On877).
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nwlawormya,, dfrr Wsal<mi alroril rmengllrsit mrl":eka ilfii
negei itu (Sdbc' ) dengm tshho ilorir nsela meniadi

(taut anavta parwi y oltg ltha.ilina"
(Qs. An Naml 1271235A71

Trl$il firman Aruh: i'Jl5t'ui-e"'*6 F&, 61fi;J ai
'b";)Kli.fr S,5Jt:47fi t'-e"y6ELtiSi6'{8;qtlt@D
@'rr*{"i5i,#F'q{''r?.$ n -iryi,iflt6 @ (Dan
seswggahnya aku afuil mcngbim ,rtusu, hryda mereka dengut

[numbawal hadiah, dan [oftu a*ott ,rrcnurgu apa yang akan

dibawa hzrrrbali olch utusan-tdusan ilrl' Moha totkalt utusan ilu

sampai kepada Sutohnan, Suloitttut berhdo,'APahah lPotut] harnu

menolong aku dengon harra? Moha op wg diberihan Allah

kepodaku lebih baik darfipdt qa yong ffin-Nya kepadmu;

tetqi hamu mcruta banga doryon hodiohntt Kenbolilah hepada

. mercha sunggah korri okan nmfunngi nsr:b dengan bala@ttua
yang mereka tidak kuosa rrelaworrrw dorwfii kfurrri afun mengush

merekt dui negeri ilu tsoh'l dengoa tcflrirra dtn mereha meniodi

[tmuanan-tmoanonJ yotg hindirto.')

Diceritakan bahwa ia be,lkata, *Akg akan mengirim hadiah

kepada Sulaiman " l<ar€na iahen@ mengujin)'adengan hadiah rtrt dia

seorang raja atau seorang nabi? Iabe*at4 *Jika dia seorang nabi rlr.
diatidak akan menerima hadiah itu dan tidakal@ senang tertadap kita

kecuali kita mengikuti agamao)'a Namun jika dia seorang raja maka dia

akan menerima hadiah t€rsebllt.- Meneka ymg meriwayatkan demikain

di antaranya yaitu:

27056. Mubammad bin Sa'ad menceritakm kepadalnf ia berkata:

Ayahku menceritakan ke,padahr ia berkata: Pamanku

menceritakan kepadakrf ia berkata Ayahku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari IbnuAbbas, teutang firman Allalt

--{-s11-l



SuahAn Ncrnl

l,Mi'd- AWT F,+r$*i;i AU' tun s e nmgguhryn

aht akmt-meitgtrtm ufixan kepada mereka dengan (membawa)

hadiah, don (afu alwn) memnggu apa yang altan dibawa

kcmbali oleh utusan-utusan itu," ia b€rkat4 'Malsudnya

adalalL aku akan mengirim pelayan lelaki dan perempuan' dart

aku pakaikan kepada mereka pakaian yang serupa sehingga

tidak dikenal mana laki-laki dan percrrpuan. Jika dia bisa

membedakannya, kemudian dia me,lrge,mbalikan hadiatt kita"

berarti dia seorang nabi, maka kita layak meninggalkan

kerajaan kita dan mengikuti agauranya serta bergabung

dengannya."l2To

27057. rvruuammao bin Amru menceritakan ke,padaku,, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada lemi, Al tlarits menceritakan kepadahl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
--* 

Najrh, dari Mujatrid, tentang firman Allab F-Q$y{;} OV
"Dan sesungguhnya aht lkot mengirim utusot kcpada

mereka dengan (membmta) hadialr," ia berkatg 'Maksudnya

aAlan pelayan-pelayan wanita yang mengenakan pakaian

lelaki dan bujang-petayan lelaki yang mengenakan pakaian

,*iLtrl27

27058. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalcan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

dari Ibnu Juraij, tentang firman-Nya, dLi;j AV

F*r"Dan sesungguhnyo aht akan mengirim utusan kepada

mereko dengan (membmta) hodiah'." Ia berkata, "Maksudnya

,2ro Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912880) dan Al Bsghawi dalam Ma'alim At-

r@Eil @R02).
r27r lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D877).



adalah dua rdus pelayan lelaki dan dua

TC*Aih:l7,.{&tr,i

r&rs pelayan

pe,rempllan."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid bedmta telrtang firman-Nya,

rt*, "Deng@r (trcmbau,a) hadiah" meksurln)ra adalatl
layan unnita yang aku pakaftan pakaian pelayan

lelaki, dan pelayan lelaki yang aktr pakaikan pakaian pelayan

wanita

Ibnu Juraij bertata: Mujahid berkata, *Ia (Rdr Saba') berkat4
'Jika dia (Sulaiman) bisa merrbedakan rnana pelayan wanita
dari pelayan lelaki, serta mengembalikan hadiah tersebu!
berati dia seorang nabi, maka kita layak mengikutinya'.,'

Ibnu Juraij berkata: Mujahid be*af,4 "Sulaimm ternyata bisa
memisahkan (me,mbedakan) mereka serta tidak mau me,lrerima

hadiah tersebrtr""l2n

27059. ...ia b€rkatil Al Husain menceritakan kepada kami, ia be*ata:
Sufiran menceritakankqada lcami dari l\da'mar, dari Tsabit Al
Bannani, ia berkata, "Ia menyiapkan hadiah'rmtrknya benrpa
lempeirgan-lempengan emas dalam bejana-bejma yang dibalut
sutra Ketika berita tersebut sampai kepada Sulaimaru ia

, memerintahkan jin untuk mennrlap batu-bata merah menjadi
erlas, kemudian memerintatrkan mereka untuk meletakkannya
di jalan-jalan. Jadi, ketika mereka (rombongm Balqis) datang

dan melihat enrsll-€tnslt tersebut teqgeletak begitu saja tanpa
da yang mempedulikannya, kecillah dalm pandangan

mereka hadiah-hadiah yang mereka barnra."r2z

270fi. Yunrs menceritakan kepadaku, ia bertata Ibnu Wahab
mengabarkan kepada lomi, ia bertata: Ibnu Zaid berkata

'm N Baghawi dalam Ma'olim At-ToEil (4t3U2) d€Dgp sotd yog sama dan
rcdaksi s€nada.

rm Abdurrazzak &lam tatirnya (U477).



$.ruhArkNarnl

tentang finnan Allah, 6rfr A-i w 6t $i( 3t
"Sesunggultrrya raja-raja apabila memasuW suotu negeri,
niscaya mereka membinasalconrrya..." Ia berkata, "Ia (Ratu

Saba'). berkata" 'Jika lelaki ini (Sulaiman) hanya

menginginkan dunia, maka kita pasti dapat melryenangkannya.
Namun jika ia hanya menginginkan agama, maka ia tidak akan
me,nerima serainnva. l'j$i'd- AWc F-d- fiyiu-i oli
"Dan sesungguhrrya aht akan mengirim ufiuon kcpada
mereka dengan (membawa) hadiah, dot (afu akan) menunggu
qryyang akan dibawa trembali oleh tttusan-uttuut ynnt274

27061. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salauratr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalq dari sebagian

ulamq dari Wahab bin Munabbib, ia berkata, "Balqis adalatr

seorang peremprxm bijak yang terdidik di keluarga kerajaan. Ia
berkuasa hanya sebagai penerus dari keluarganya Ia diajari
politik dan berpolitik sampai ia benar-benar menguasainya.

'-,- Konon agamanya dan agama kaumnya adalah agama zindiq
(lefir). Manakala ia telah me,mbaca surat tffiebut, ia tatru

bahwa itu bukanlatr sejenis strat dari raja-raja yang ada

sebelunrnya, maka iamengirim utusan kepada para ahli diskusi

dari kalangan penduduk Yaman. Lalu ia berl@ra kepada

mereka { ;,:"y'#a rl @'e$S :14fjfr AW$, CU;
i+)i, gflV ",F !F {1 @ ,.91'-F)l 'Hai pembeso-
pembeso, telah dijanhkan kcrydafu sebuah

surat yang mulia Sesunggulvrya strat itu, doi Sulaintan dan

(isi)nya: Dengan menyehtt nama Allah Yang

Maha Pemurah lagi Malu Penyayang. Bahwa janganloh

kamu sekalian berlaht sombong terhadapfu dan datanglah
lrepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri'. Sampai

tz'4 l(ami tidak menemukannya di antara referensi-rpferpnsi yang ada pada kami.



To{-stuAfi:Ilrrltui

firman-Nya, 6j79i'efi_A'Apa lung akon dibanta kcmbati
oleh unuortttusot, itil. ia berkata, .Telatr datang kepadaktr
sepucuk surat yang tidak pernah datang kepadaku suraf
sqertinya dari raja-raja sebelumnya Jika lelaki itu seorang
nabi yang diutus, maka kita tidak punya kekuatan
menghadapinya Jika lelaki itu seorang raja sebagaimana
kebaayakan raja, mat<a dia tidak lebih kuat dari kita dan tidak
lebih lengkap peralatannya. Oleh karena rtq siapkanlatr
hadiah-hadiah dari jenis hadiah-hadiah yang diberikan kepada
raja-raja dari jenis yang mereka sukai. Jika dia seorang raja
maka dia akan menerima hadiah itu dan tamak pada harta.
Namrm jika dia seorang nabi maka dia tidak akan prurya
keinginan pada &mia, dan hanya menginginkan kita masuk
bersamanya ke dalam agamanya dan mengilnrti perintahnya,.
Atau sebagaimana llatanyl."t2t s

Dic€ritakan kqadaku dad Al Husairt ia berkfra: Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: LJbaid mengabarkan kepada
l<ami, ia berkata: Aku Adh-Dhahhak berkata
tentang firman Allalr F*,A-i;j OLi "D* seswtgguhrrya
afu akm mengirim utwan kepada mereka dengan (membawa)
hadiah," ia berkata, "Maksudnya adalab Ratu Balqis berkata,
'Aku akan mengirim pam pelayan lelaki dan pelayan
perempuan dengan pakaian yang sanra Jika dia bisa
memisahkan di antara mereka hingga ia mengetahui lelalci dari
wanita, kemudian dia menolak hadiah tersebut, berarti dia
seorang Dabi, maka kita layak mengikutinya dan masuk ke
dalam agamanya'. Sulaiman lalu bisa membedakan para
pelayan lelaki dan pelayan wanitq serta menolak hadiahnya.
Beliau berkata, #,r-4blilr*v-6 )L, ;.lr3,;i apakah

tns NBaghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4t3M).
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(patut) h,omu merTolong aht dengm hqta? Maka apa Wg
diberikan Allah kcpadafu lebih baik doiryda apa Wrg
diberikan-Nya kepadamu'.urn 6

27063. Yunus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z,aid brk'ata:
Maksrdnya adalah, Ratu Balqis berkata, *Aku akan mengutus

para pelayan lelaki dan para pelayan wanita yang berbeda

pakaiannya, supaya pelayan lelaki b€rbeda dari pelayan

perempuan. Beliau (Sulaiman) lalu minta diambilkan air.

Beliau memerintalrkan para pelayan wanita berwtrdhir dari

siku ke bawatr dan menjadikan para pelayan lelaki berwudhu

dari silar ke atas."

Lanjutrya, "Ayahku pernah menceritakan kisah iri.ti277

270il. Ibnu Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

Marwan bin Muawiyah menceritakan kepada kami, ia berkata:

- Isma'il menceritakan kepada l<ami dari Abu $halih, t€ntang

iyuq F-4 e {;j AV "Dan sesunggubqn aht akant

mengirim fiusan kapada mereka dengan (membawa) hadioh,"

ia berkatq "Maksudnya adalab Ratu Balqis berkata, 'Aku
akan mengirim bata dari ernas. Jika dia menginginkan dunia

maka aku akan mengetahuinya, dan jika dia menginginkan

akhirat maka alar pun akan mengetatruinya."I2Ts

Firman-Nya, ItiYili'd|A$g 'Dan (aht akan) menunggu

aW yot g akan dibavta kcmbali oleh utusan-utusan l'r2, " makstrdnya

adalab akan melihat segala sesuatu mengenai reaksi dan sikapnya

1276 Kami tidak menemukannya dengan redaksi atst,u sanad seperti ini di antara
referensi-referensi yang ada pada kami.

r27 Ibnu Athiyah dalam At Mtthrro Al Wajiz (4D59) de,ngan redalai senada

secara ringkas.
rz't lbnu Abu Hatim dalam tafsinrya(9DE77).
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terhadap hadiah yang aku kirimkan kepadanya sekembalinya para

uh$anku, apakatr ia menerimahadiah tersebut, kemudian berpaling dari

kita? Atau dia menolalarya dan taap me,lnrnhrt kita agar mengikuti

agarnanya?

Dibuang huruf alif llrdre pada lafaztr fo. naa*a asalnya Q,
karena orang Arab jika ada tr bemnalara ipt, kernudian mereka

menyambrmgkannya dengan hrnfi khafadh, mereka membuang alif-nya

nntuk merrbedakan antara istitlwm dengan yang lain, sebagaimana

firrnan Allab, ';tj'JT 'nL "Tentang apakah mereka saling bertarya-

tanya?" (Qs. an-r.raui t78l: l) '$ A iflg "Dalon keadoan

bagaimana kamu ini?" (Qs. An-Nisaa' $l: n) Namun kadangkala

mereka mencantumkan huruf alif-rya, sebagaimana syair berih*
ioi.l27e

)v'€t; iy ;A't-:U?v t1)G

"I(frena qpa seorangyanghino mencelanya -
Seperti seekor babi yang menodai abu"t2to

A'tj $$ "Don sesmggubtya aht akan mengirim utusqt

kcpada merek4" padahal ia hanya mengirim hadiah kepada Sulaiman

sendiri, sebagaiqana telah kami jelaskan dalam firrnan-Nya ;; &
4*3 ,tfl e "Dalam fuadoan tahtt batruta Fir'ator don pemuka-

pemuka kaunryn. " (Qs.Yuunus [0]: 83)

Firman-Nya, )a,ii*l i6lr:53 i(6 "Maka tatkala tittsot
itu sampai kcryda Sulailnan Sulaiman berkata, 'Apakah (pstut) knnu

menolong aht dengan harta'? "

rD Yaitu Hassan bin Tsabit.
rxo Ini menrpakan satu bait dari sebuah qasidah yang berisi sindiran kepada bani

Abid bin AHullah bin Umar bin Makham.
Lthat Ad-Diwaz (hal. 258).
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Jika ada yang hkata: Bagaimana bisa dikatakan bahwa ayat

ifr)iEfr'Maka tatkala utruan itu sampai kcpada &taiman' adalah

b€rita tentang ursan yang datang kepada Sulaiman" yaitu sahr orang,

sementara sebelumnya dit@takani&E U-AWG "Dor (aka

akot) memnggu aW )nng akan dibava *r^t,oti oleh utttsot-ufitsan

itl'l., Jika utusan itu satu orang, bagaimana bisa dikatakan e_A'"$$ "AW yorg akan dibowa kcmMi oleh ufiisan-utusan ifa.j'Jil<a

mereka banyalq bagaimana bisa dikatakan '#iL(f "Mako tatkala

utttswt itu sampai kepada Sulaiman? "

Jawabnya: Ini sama seperti yang telatr kami jelaskan

sebelurnny4 bahwa orang Arab biasa menyatakan berita tentang satu

perkara yang b€rasal dari sattr orang dalam belrtuk b€rita dari

sekelompok orang. Jika tidak dimaksudkan sebagai berita dari satu

orang tertentq maka diisyaratkan kepadanya dengan sendiri, sehingga

ia disebutkan dalam berita

Ada yang berpendapat bahwa ufi$an y*g dikiti- Ratu Saba'

rcpaAiSutaiman adalah satu orang. Oleh karena itu, AUah berfirman,
'#, ili 6 ,lrtata tatkala ufitsan itu sunpai kcryda Sulaimon"
Maksudnya, it$. i;,'1, iV W "tatkala utusan ihr datang kepada
gglaiman".

Orang-orang yang berp€tdapat demikian berargrrmentasi

dengan ucapan Sulaiman kepada sang utusan, U! b]t Kernbalilatr

kepadamereka

Diriwayatkan batrwa ayat tersebut dalam qira'd .Abdullah

berbnnyi t U& riV tlt 'Manakala merelca datang kepada Sulaimm",

dengan bentuk jamah yaitu untuk rcdaksi kalimat lrll9i'd-lg""apa
ymg akot dibawa kcmbali oleh utttsot-utusfr, itu".

Berarti, bentuk jarnak cocok untuk reda}sinya, dan bentuk

tunggA cocok rmtuk malaranya.



Firman-Nya )q ;;"4J31 iv "sutoirrr*, berkatq
kamu menolong aht dengm lrorto'?" Para ahli
pendapat tentang cara membacanya

T$sirArt:I7wtui

'Apahah (Wtut)
qira'at berbeda

Sebagian ahli qba'at Madinah membacanya gt$, dengan

dna hnnrf n un, daa mencantumkan huruf ya.

Sebagian ahli qba'at Kufah juga mernbacanya se,perti itu.

Hanya saj4 mereka menghilangkan huruf ya dari akhirnya dan meng-

kasrah-l<mhnruf mar terakhir, tt331 " Kamt menolong aht "

Sebagian ahli qira'ot Bashrah me,rnbacanya dengan dua huruf
mm dan menetapkan huntrp pada walnr waslul, serta menrbuangnya

pada walftu waqd.

Sebagian ahli qira'at Kufah mernbacanya dengan men+asydid-

lannundan menetapkan huruflu, {tA
Semua qira'ot tersebut berdekatan maknanya, dan seluruhnya

benar; karena selunrh qira'at ini populer dalam bahasa Arab dan telah

t€rsebar luas dalam fuhrranmereka

Firman-Nya, 3;r, -q iL ',fr .-;';;t; TA "Maka apa yang
diberikan Allah kcrydofu lebih baik dffipado apa yang diberikan-Nya

lcepadamu," maksudn5ra adalalL apa yang Allah berikan kepadaku

berupa harta dan drmiq lebih banyak dari apayang kalian berikan.

' Firman-Nya, i;j, Nr-bA S, "Tetapi kamu merasa bangga

dengan lwdiahmu," maksudnya adalalr, aku tidak gembira dengan

hadiatr yang kalian berikan kepadakq narnun kalian justu gembira

dengan hadiah yang diberikan kepada kalian, karena kalian adalatr

golongan yang saling berbangga dengan dunia dan saling berlomba

memperbanyaknya Sementara itu, drxda dan harta bendanya bukan

termasuk kebutuhanku, sebab Allah SWT telah menganugeratriku apa-

qpa yang tiaat Oia berikan kepada seorang pun.
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Latazh" A*) "I{embalilah kerydo merekn," merupakan

ucapan Sulaiman kepada utusan perempuan itu.

Ll |9-J ;y- 6W iltd "Kembalilah trepada mereka

sungguh lrami akan mendatongi mereka dengan bala tentara yang

merela tidak fuasa melmtannya," yang tidak akan sanggup mereka

hadapi dan tidak akan numpu mereka tolak dari apa yang

diinginlonnya dari mereka

Tal$,il kami sesuai dengan talflr,il para ahli takwit. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27065. Ibnu Humaid me,nceritakan kepada kami, ia berkata: Salamalt

menceritakan kepada kami dad Ibnu Ishak, dari sebagian

ularna, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, *Setelatt hadiah-

hadiah t€rqebw sampai kepada Sulaimao, di antaranya para

pelayan lelaki, para pelayau wanitq kuda-kuda yang kua! dan

berbagai jenis kemewahan duniq Sulaiman berkata kepada

- para yaqg merrbawanya, -(4?frr'.t t;:{J,4q;f:3}1
- ij:j #*fi J, #r, 'Apakah fwntl ka nu menolong ahr

dengan hnta? Maka apa Wrg diberikan AAah kcpadofu lebih

baik doipda apawry dibemkm-I,Iya kcpodamu; tetapi kamu

merasa burgga dcngan hadialanu.' Aku tidak butuh hadiatl

kalian, dan pandanganku tentangnya tidak silna seperti

pandangan kalian- Oleh kare,na itq kembalilah kepadanya

degan megrbawa apa yang kalian bawa dari sisinya #F
+rii ',hJ lk'ltu^i akm mendaangi mereka.dengin f,ata

tenttra Wrg nereka tidak hnsa melav,onnya."rar

27066. Amru bin Abdul I{amid menceritakan kepada kami, ia berkata:

lvlarwan bin Muawiyatr menceritakan kepada lcami dad Isma'il

bin Abu Khali{ dari Abu $hntih, tentang firman Altab #F
rilr lbnu Abu Hatim dalam a8irnya (9l28tl) de,ngan sanad-nya dari Muhammad

bin Ishah dari YazidbinRuman



Tdlifi-Art:Itui

L{ 'rhS ;p.,*It*rri akm nendaoryi mereko dengon bala

tentara yang mereka ddak husa melmtanrq/a," ia berkata,

'Maksudnya adalah yang tidak akatr sanggup mereka

badapi.'l2ez

Firman-Nyq '-bt{tt$\r#;i53 "Dan pasti kami akon

mengusir mereka dmi negeri itu (Saba) dengan terhina dan mereka

menjadi (tmtoun-tmtanan) yang hiru4ina" Maksudnya adalalq kami

pasti akan mengusir orang-orang yang mengufus kalian dad tanah

mereka dalam keadaan hinq dan mereka saogat hinaiika mereka tidak

daf,ang kepadaku dalam keadaan menyerah"

Tals,il kami sestrai dengan tahilil para ahli tal$'il. Mereka

yang berpendapat dem.ikian di antararya yaitu:.

27067. Ibnu Hllmaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian

ulama, dari Wahab bin Muabbib, tentang 
"ya\ 

''ii$i*ir+i.b

W'{t "Don pasti knni akor mengusir mereka doi negeri

itu (Saba) dengan terhina dot nereka meniadi (tav'man-

tawawt) yang hiru4fu4" ia berkata, "I\tlaksudnya adalalt

atau dia dan kaumnya datang kqadaku dalam keadaan

menyerah.-12t3

ccc

ry-i6@ <di,*U 6 fi wi,4,Ff W ffi::e
if @ U L5 # 6t"W nlfi J',fi -r&y,V\ vf A

Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya (912880).

Ibnu Abu Hatim dalam taBirqra (gt2Siz) dcngan sallrldtyadari Muhammad
bin Ishalg dari Yazidbin Rumm.

txt
l2E3



SurdhAn Nornl

ltlirytiwl q$i 6,8 -**);yl Tgrr ;; "b': i4 oifr

f,1,;ifi $s,t rtfr.6; # qt :, J6,;'.,u. W
?tU,t!'YK;::r;;t'Kti6E

"Berl<ata, fuhlmanr 'Hai panrbesar.pnksar, siopat<ah iti
antaralonru sel<alimr ydng surggup nwnbawa

alccpailal<usebelummel":el<ailatangl<epadaku
sebagai cn drJg. or fiJg y arrg bq sqah diri' . B erl<atf, lfrit (y an7

cudik) dmi golongan iino' AIcu al<srJ danng l<cpadmw
ilengarrme',,.fuwasingasanaiat.lcepadmrntsebeluml<firu,t

berdiri dafi tenrpat dnfuicrru; sesnnggzhny a alcubenm.benm
lamt wm* menrbawanyalagi dapu ilipcaya'. Brz:l<atalah

seonmg ydrrg ai ihnu df,ri NKitab, 'Aku dl<f,rr

merrtawo singasarlrfi iAt lccpadmrnt sehehm mfranru
bul<eilip'. itlolka, tatl<nla &iahnm meliha singgasma iat

tEdetak di hadapamvya, ia pun ful<frq'Ini temlustl/r-
l<mffJio Tuhaicu untttk mencofu aku a4l<ah akutrlr$nil<ur

atnt menginglcralri (at<frr. nilm.Nya). Dort bcrrangsiaDa
yarJg bets1nioln mal<oseszngguhny a ilia tr,rsyulw unatk
(lrebaitm; dirinya sendbi danbarungsiaya yolrlg ind!<ar,
ruka sesnngguhny a Tuhanlcu l{alw Ifuy a lugi MaIw

lvhtlia'.' (Qs. An Naml l27lz 38.401

_ Trt$'it firgran lltrrh: ,iU o1 S W; ,r:\-K21V6 W- lrt

V{."#,effi i*,*"**:il*rur;:"",9-ffi
1*E_"9-6a'.+.;it-'K\-GEJG;:r-lK{fil3?.dfr:$,Fqts
V p; (Berhata Sulairrran, oHai gnmbesar-penbesar, siqahah di
o?;tora lurr.tt sefulian yorrg sotggup ,rE rrfuitu singgasananya
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kcpadaha sebelwn moeka dotang hepadahu sebagai orang,arang
yang berserah diil Berkata lfiit (yang cerdik) dart gobngan jin,
oAhu akon dotang kepodama dengan ,rremfuwa shggosana itu
hcpadamu sebelwn kanu berdiri doti tempd dttduknu;
sesungguhnya fru benar-benar huat untuh membawanya lagt dapat

dipercaya" Be*dolah seorang yang numpunyai ilmu dari Al Nilab,
oAhu ohan mertawa singgasana itu hqadantu. sebelun nulamu
berhedip.' Maha totktlo Sulaiman nelihat shggosana itu tcrletah di
hodapannya, ia pun berkata, nlni termasuk furunia Tuhanhu utttuk
tmencoba ahu apafuh ohu bersyukur otau menginghari (akan nihmot-
Nya). Dan barangsiqa.yang bersyuhunnakt sesunggahnya dia
bersyr*ur untr* (fubaikan) dirhya sendiri dan barongsiapa yang

inghar, nolca sesungguhnya Tahanku Maha Kaya lagi Maha
Mulio"')

Para ulama befteda pendapat tentang waktu kejadian Sulaiman

berkat4 Wfur*jffWr*fu "Hai pembesmlnmbesm, siapakah di
anttra kamu sekalianymg sanggup membmta singgasananya."

Sebagian berpendapat batrwa beliau mengatakan demikian

ketika hud-hud datang kepadanya dengan membawa berita Ratu Saba',

WFrVu4)Xs .'Don htbm,a kcpadanu dari rcgeri Saba' stnnt
berita pentingyng dfiakim, " bahwa (Ratu Saba') memiliki singgasana

yang 4gung. Lalu Sulaiman berkata kepadanya (hud-hud), 3i"3 3i1t
'q,+{Itanaf 

71 'u*m koni litwt, apa kamu beno, otrukah kamu

termasuk orangerang Wng ber&tsta" Kemudian ia me,nguji

kebenaraonya de,ngan berkata kepada merekq "Siapa di antara kalian
yang bisa mendatangkan singgasana wanita ini kepadaku sebelum

mereka datang kepadaicu dalam keadaan menyerahkan diri."

Me,reka (sebagian ulama) berpendapat bahwa Sulaiman hanya

menulis sratnya bersama hud-hud kepada wanita tesebut setelah
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orang )Eng me,miliki itnu meadataRgkan singgasananya dari melihat

sifatnya sama seperti yang diceritakan olehhud-hud.

Mereka mengatakan bahwa mustahil Sulaiman menulis sepucuk

surat bersamanya (hud-hud) kepada orang yang tidak ia ketahui qpakah

orang itu b€rada di dunia ataukah tidak?

Mereka mengatakan bahwa jika Sulaiman menulis sepucuk

srat bersama hud-hud kepada wanita itu sebeltrm singgasananya

datang kepadanya dan menerima kebenaran hud-htrd dengan hal

tersebnt, maka tenhr perkataannya kepada hud-hu{ 
?1 653i i;rt

'qr$Sr|r{rK "Akon kami lilat, apa kontu beno, ataukah kontu

termasuk or(mg-orang yang berdwta,'tidak memiliki malm4 karena

ia tidak mengetahui berita hud-hud yang kedu4 yaitu apakatr hud-hud

meNryampaikan suat itu kepadanya ataukah tidalq kecuali seperti yang

ia ketahui tentang berita hud-hud yang pertama ketika hud-hud berkata

kepadanya (Sulaiman), ,*fid-*a4.tS "Don htbau,a kcpadomu

doi negeri Saba' suatu berita penting yang d$nkini."
--Mereka 

mengatakan batrrra jika strrat Sulaiman (untuk Ratu

Balqis) tidak berisi ujian kebenaran hud-hud dari kebohonganny4

sementara mustahil nabi Allah mengucapkan perkataan yang tidak ada

maknanya Beliau juga berkata, '**g$t'u63 i\ 3i13i i:r:. "Akon

kani lihat, ap lartu benar, ataukah kamu termasuk orang'orang yang

berdusta." Diketahuilah bahwa yang beliau pakai untuk menguji

kebenaran hud-hud dari kebohongannya adatah sampainya singgasana

wanita ittr kepadanyao seperti yang dikabarkan hud-hud, yang

mentqiulkan kebenarannya. Keunrdian setelah itu banrlah surat itu

dikirimkan Uersamanya ke@anya (Ratu Subu').

Mereka png berpendapat demikian di antaranya yaihr:

n068. Mubammad bin Sa'ad me,lrceritakan kepadakg, ia berkata:

Ayabku menceritakan kepada$ ia berkata: Pmanku
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mencedtakan kepadalcu, ia berkata: Ayatrlar menc€dtakan

kepadalo dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ketika
Sulaiman Aanugerahi satu kerajaan, ia tidak tahu ada orang

lain yang dianugerahi kerajaan selainnya. Ketika ia kehilangan

hud-hud, ia bertanya kepadanya, 'Darimana kau datang?'
seraya mengancarnnya dengan ancanun yang keras, akan

membunuh dan menyiksanya. Hud-hud lalu menjawab,

g$f+VuAXs ."Dan htbou'a kcpadomu dmi rugeri
Saba' stntu berita penting yang diyakini. " Sulaiman lalu
berkata kepadanye, "Berita apa itu?' Hud-hud berkatq 3l
''b|Ltt "Sestmgguhnya aht menjumpai seorangwanita," di
Saba' ,# ,3; fX # F e -*fr Aa# "Yang

memerintah merekg dan Dia dianugerahi segala sesuatu serta
memprurryai singgasana yang bess. " Setelatr hrrd-hud

memberitahu Sulaiman batrwa ia menemukan satu kerajaan,

Sutaiman menginglari bahwa ada seseorang di mulgr bumi
yang memiliki kelarasaan selain dirinya Oleh karena itu, ia
berkata kepadajin dan manusia di sekelilingnya, 'KI:WW-

i * *ey6 # :ie*i6 @ <49 $Y.,1 ifi wi,ij.
A ?t;it # ry *fr u'rli " Hat pembesw-pemb es o, s apakah
di antqo kanu sekalian Wrg sot ggup memboya

singgaswunya kepadafu sebelum mereka datang kcpodaht

sebagai ororg-oratg yang berserah diri." Berkda Ifrit (ymg
cerdik) doi golongan jin, "Aht akmr datang kcpdomu
dengan membawa singgasana itu kcrydarnu sebelun kamt
berdiri doi tempat dtdulonu; Sesuggubrya aht beno-beno
hnt unt* membav,onya tag, daryt dipercaya." Sulaiman lalu
berkate *Aku ingin lebih cepat dari itu."

'#ig'k,iin $rtt "Berkatalah seorang yang mempunyai

ilmu doi Al Kitab,:'yaihr seorang lelaki dari golongan manusia, ia
memiliki ilmu dari Al Kitab berisikan IsmullahAl A'zham (NarnaAllatr
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tyg Ayq_, yangiik^berrdoa maka doa diijabatr . .gfu!.Y\
,!St dlL ii ;t ',fi ",qh, akan membau,a sing1asou itu kepadamu
sebelum ilutamu berkedip.'Lalu dia berdoa dengan nama tersebut
sambil b€rdiri di sisinya (Sulaiman). Tiba-tiba ia strdah memanggul
singgasana tersebut hingga ia meletakkannya di badapan Sulaiman.
Demi Alalq dia melakukan hal tersebut.

Setelatr dia mendatangkan singgasana tersebut kepada

Sulaiman, sementara hud-hud telah memberitahunya bahwa mereka
adalah kaum musyrikin yang sujtrd kepada matahari dan bulan,
Sulaiman me,nulis sepucuk strat bersamanyq kemtrdian mengirimnya
kepada mereka. Begitu hud-hud sampai di kerajaan itu dan

menjatuhkan surat tersebut kepadanya, f{f$'/4tfi OtW$k-Ag
"Berkata ia @alqis), 'Hai pembesw-pembesu, seswtgguhnya telah

dijatuhlran kepadafu sebtuh surat yang mulia'." sampai W, $i;-
"Dan dototglah kcpadafu sebagai or(mg<rrang yory berserah diri."
Lalu ia berkata kepada kaumnyq €;AWG F-*, dLUj Ay'rj;j$ "Don sesungguhnya aht alin iengrtm ufitsan iirA mereka

dengm (membmta) tudtah, dan (afu akon) mem,nggu qa lnng akan

dibav,a kcmbali oleh utusan-utusan l'fa " Aku ekan mengutus para

pelayan lelaki dan pelayan wanita kepadanya dengan pakaian yang

samq sehingga dia tidak mengetatrui mana yang lelaki dan mana yang

wanita Jika dia bisa membedakannya, kemudian menolak hadiah

tersebut, berarti dia seorang nabi, maka' kita layak meninggalkan

kerajaan kita dan mengikuti 4gamanya serta bergabrmg dengannya.

Sulaiman temyata dapat beliau berkata,

"Mereka para pelayan lelaki, dan mereka para pelayan wanita" Beliau

latu berkara 'b?j fr.*-.:"\5 #rr-q"r'al..43t; A $r,;r:$1
"Alnkah (patut) ksnu metolong aht dengut huta? Maka apa yotg
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diberikan Allah kerydafu lebih baik doriryda apa yang diberikan-Nya

kcpafunu ; tetapi' kmnu meras a b angga dengan hadiahmu... t't284

27069. Diceritakan kepadaku dari Al Htrsain, ia berkata: Alu
mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada

lomi, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman Nfrl 'Ab#''bl Ltt$ "sesungguhnya

aht menjunpi seorang wanita yong memerintah mereka," ia

be*at4 "Sulaiman mengipgkari bahwa ada orang lain yang

memiliki kehrasaan di muka bumi selain dirinya. Oleh karena

rtq ia b€rl@ta kepada jin dan manusia di sekitamy4 ,r.{-'Fr-\

W, 'siapakah di antua kamu sekolian yang sar,ggup

membaw a singgas attanya... : 
.r: 

1285'

Para ahli takwil lainnya berpendapat bahwa Sulaiman menguji

kebenaran hud-hud dengan surat tersebut, dan Sulaiman hanya meminta

orang-orang di sisinya agar menghadirkan singgasana tersebut sesudah

para utusannya keluar dari tempatny4 dan sesudah wanita itfdatang
kepadanya Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu

27070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

kepada lolni dari Ibnu Ishak, dari sebagian

ulamq dari Wahab bin MunabbtlU ia berkata: Setelah para

utrsan itu kembali kepadanya dengan membawa apa yang

dikatal€n Sulaiman, ia (Rahr Saba') berkate "Demi Allab aku

telah tatru orang ini bukanlah seorang raja. Dengan demikiaru

fita tidak prmya kekuatan rmtuk.menghadapinya dan kita tidak

dapat berbuat apa puo dengan banyaknya pasukan kita untuk

mengladryinya Aku tdlah mengirim utusan kepadanyq yang

akan berkata kepadanya 'Aku akan datang kepadamu dengan

Ibnu Abu Hdim dalam tafsirnya Qn88T2886) pada lima dtsu yang terpisah
dan tidak tersusun seperti susunan Ath-Thabari.
Ibnu Abu Hatim dalam Efsimya (9DE66).i ' t

tu

l2&t
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raja-raja kaumku, sehingga aku bisa melihat keadaanmu dan

mengetatlui agama yang kau serukan ihl'." Ia lalu
memerintatrkan agar singgasana ker4iaanq'a yang m€mpakan

tempat dudtrknya terbuat dari emas, bertitahkan mttriara, intan.

dan permat4 dileta*tcan ke dalam tr$uh rumah yang berlapis,

kemudian pinhr-pintunya ditutup. Ia dilayani oleh para wanita
yang jumlahnya mencapai enarn ratus orang. Kemudian ia
berkata kepada orang yang ia wakilkan atas kerajaannya,
*Jagalah singgasana kerajaanktr dengan apa yang ada

bersamarnu. Jangan sampai ada orang yang masulq dan jangan

sampai ada orang yang melihatnya, hingga aku kembali."

Ia datang menyongsong Sulaiman bersama 12.000 qail, yartrt

Raja-Raja Yaman, yang setiap yn qail me,mbawahi ribuan
prajurit. Sulaiman pun mengutus jin untuk mengihrti
perjalanannya dan mengawasi keberadaannya setiap siang dan
malam. Begitu mereka sudah dekaf Sulaiman mengrrmpulkan

--* jin dan manusia yang berada di bau,ah kehrasaaonya, lalu
b€rkat4 6dr, $i;.6 rt W ,n\ff W eH tr€; "nor
pembesw-pembesu, siapakah di otoa koil sekalian Wg.
songgup membau,a singgasounya kcpdafu sebelum mereka

fuang kcrydafu sebagai orangerang Wg berserah

diri.nr286

Talrwit firman Attah: #,q3-'FfWQti- "na prmbesq-
pembeso, siapakah di antoa kamu iinii*r r,ong s@rggup nembau,a

singgasotoqn kepdoht"

Ivlaksudnya adalah singgasana Ratu Balqis. Sebagaimana

disebutton dalam riwalat-riwayat berikut ini:

rm lbnu Abu llatim dalam ta8irnya (912383) aengn rcdal$i dm sanadnla &ri
Muhammadbin bhak, dari Yazid bin RmaD, danAllrtawardi &rm Ar*Mtkd
wa Al Uyut (4l2ll) dcogrn Edaksi scoada secra ftr8lru.
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27071. Mtrhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia bedota:
Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa
menceritakan kepada lcami, Al Harits menceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lorni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karri, semuanya dari Ibnu Abu
Najitu dari Mujatrid, tentang firman Allah, W-i ri\'ff
"Siapnkah di antua kamu selalian yang sanggup membawa
singgasanonya kepadaht," ia berkata, "Makzudnya adalah

singgasana yang berbentuk dip*." "t'
27072. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karri, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkafi4

'Makstrdnya adalah singgasana dad ernas, yang tiang-tiangnya
dari permata dan intan."l288

27073. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalg d4ri ;badan
ulamq dari Wahab bin Munabbih, tentang ayag t(.2j1r$'Fi
"siapakah di antqa fuuu sekalian yang sanggup *"ibina
singgasananya kcpadoht," ia berkata, "Makzudnya adalah

singgasananya."l289

Ibnu Zaid berkata mengenai hal tersebut dalam riwayat beriht
ini:

rr7 Muiahid dalam ta&irnya (hal. 518) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(eD883).

tat Al-Alusi dalen Ruh Al Ma'ani (19/190) dengan redaksi yang sama, dan Ibnu AI
Jauzi dalam Zad Al Masir (61165) dari Qatadah dengan redaksi, "singgasananya

.^.^ terbuat dari emas, dan tiang-tiangrya dari permata bertatakan berlian.,,
'^' As-Suy.rthi dalamAd-Darr Al Mantsur (61356) dengaq redalssi seuiaknq ..Tiba-

tiba ia melihat singgasananya, maka ia berkata" 'Tirulah singgasnnanya
untuknya'." -i t .
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27074. Yunus menceritaka[ kepadaku, ia berkara: Ibnu Wattab

mengabarkan kepada kami, h berkata: Ibnu T'aid br;rl<rta

tentang firman Allalr, We,E\j# "siapakah di antoa kamu

sekalian yang sqnggup membav,a singgasanorrya lrepadalat, "
ia berkata "Maksudnya adalah dipannya'I2eo

Para ulama berbeda pendaPat tentang penyebab Strlaiman

meminta para pemtrka prajtrit untuk menghadirkan singgasana Ratu

Balqis dari sekian harta bendanya sebelum Islamnya

Sebagian berpendapat bahwa Sulaiman berbuat demikian karena

beliau mengagtrmi singgasana itu ketika hud-hud menceritakan

bentulnya kepadanya, dan ia litawatir wanita itu masuk Islam sehingga

haramlah baginya hartanya. Jadi, beliau berrraksud men$aurbil

singgasananya itu sebelum diharamkan baginya menganrbilnya dengan

masutnya Rattr Balqis ke dalaur agama Islam.

Meneka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

2?A75,--Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadalu ia

berkata: Hud-hud memberitahu Sulaiman bahwa ia (Ratu

Saba') tetatr berangkat nntuk mendatanginya, sementara

Sulaiman tetah diberitatru tentang singgasananya dan ia
mengagrrmi singgasana tersebu! yang terbuat dari emas, dan

tiang-tiangnya dari perrrata bertatahlen intan. Tatrulah ia

bahwa jika mereka mendafanginya dalam keadaan muslim,

maka tidak halal baginya ha{ta benda mereka, sehingga ia

b€*ara kepada jin, <r#, $t- 6,fr W,;;!-Ft " siqakah
di arrtoa lcanu sekalin Wtg s@tggup nembav'a

tP Kami tidak mcncmgtrannyr dcosn rcdaksi afrr soud sceerti ini di antara

reerrcosi-rcftrcosi }an8 dt @krmi.

-

!*l-
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singgaswunya kcrydafu sebelum mcreka dotang kepadaht

sebagai orangerang lnng bers erah diri."rpr

Para ahli takwil lainnya berpendapat batrwa Sulaiman

melakukan hal tersebut supaya ia bisa memperlihatkannya kepadanya

dan menguji al<alnya dengannyq apakah ia (Ratu Sabal) akan

mengulorhkannya jika ia melihatnya? Atauloh mengingkarinya?

Mereka yang b€rpendapat demikian di antaranya yaitu:

27076. Yuous menceritakan kepadaku, ia bErkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karni, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Atlah me,mberitahu Sulaiman batrwa ia (Ratu Saba') akan

datang kepadanya. Sulaiman lalu berkata, ; SWi,*jFf
<4;, ;jU "slapkah di antwa knnu setafii- yas
sanggup membmta singgasanaryo kepadofu sebehtm mereka

datong kcpadafu sebagai orang-orang ywrg berserah diri."
Supaya ia dapat saling memperlihatkan dengannya. Para raja

saat itu saling memperlihatkan ilmu.l2P ':"

Para ahli takwil berbeda pe,ndapat tentang firman-Nya, itUJ ii
6)r, " Sebelum mereka datang kcpadafu sebagai orong-orang yang

berserah diri."

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, sebelum

mereka datang kepadaktr dalam keadaan menyerah patuh. Mereka yang

berpendapat de,mikian di antaranya yaitu:

27077. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaktr dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

fiman Allalr <$3 $U ,1 j$ "sebrlu* mereka dotang

tu Ibnu Al Jauzi delun ?ad At Masir (6t165).

'e Al Baghawi dalam Ma'alim At-Toail (4ROS).
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fuWdet sebagai orangerang WB berserah diri,' ia

berkat4 "Maksudnya adalah pafih-l2el

Para atrli tal<rdl lainnya berpendapat bahwa makranya adalalt

sebelum mereka datang kepadaku dalam keadaan me,meluk Islam, yang

menrpakan agama Allah. Mereka yang berpendapat de,mikian di

antaranya yaitu:

27078. Al Qasim menceritakan kepada lorni, ia berkata: AI Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: I{ajjaj menceritakan

kepadaku, ia berkata: Ibnu Jtraij berkata tentang firman-Nya,

<r# $U-,J fi W,d\&J "siqnkah di antwa knmu

sekalian yang sanggup membawa singasanurya fuWdaht
sebelum mereka datang l@Wdafu sebagai orang-orang Wng
berserah diri'." Ia berkata "lvlaknmya adalab membawa

kehormatan Islarq lalu menghalangi mereka dan harta benda

mereka. Ivlaksudnya trslam mengfoalangi -er€ka"l2%
.,. Abu Ja'far bertata: Pendapat yang benar mengenai penyebab

Sulaiman ktusus meminta kepada para pemuka prajuitnya agar

mendatangkan singgasana wanita ini, bukan miliknya yang lairl
menunrt kami adalah supaya singgasana tersebut menjadi huiiah

atasnya (Ratu Saba') mengenai kenabiarmya, dan membtratnya tahu -de,ngan tersebut- akan kehrasaan Allah dan kebesaran

sifat-Nya. Tadinya ia meninggalkan singgasananya di dalarn rumah-

rumah yang berlapis-lapis, dan terlnrnci pinnr-pintrmy4 lalu Allah

mengeluarkannya dari senrua itu dengan tarya membuka pintu-pintu

ra Al Mawardi drdram A*Nukat wa Al Uw, @Dll) dan Al Bagbawi dalam
Ma' alim At-Toruil (4/305).rs Al Mawardi &Jam An-Nukat wa Al Uyutt (42ll) dcngan redaksi ),ang sama,

dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (g2tt4-) dcogm redaksi senada dari
Zuhair bin Muhamma4 ia bqkata" "lUaka dihrmh hrta b€nda.mereka
dcngan Islamnya merpka" Ia meriwaydon dsd AlttAl Khura$ni, As-Suddi,
du Qatadah"
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dan hmci-lcunci hingga Dia menyampaikan dan menyerahl<annya

kepada salah seorang wali-Nya Hal tersebut tentu mengandrmg hujjatr

t€rbesar baginya atas hakikd yang disenrkan Sulaiman kepadanya dan

atas kebenaran Sulaiman terkait kenabiarpya

Talcwil yang paling tepat tentang firman AllalL 6#,$ii-65
usebelum mereka datang kerydafu sebagai orang-orangwg berserah

diri," di antara dua takrnil tersebtrt adalah pendapat Ibnu Abbas yang

telah l<ami sebutkan, batrwa makna (mustimin) di sini adalatr taat,

lerena wanita tersebut datang kepada Sulaiman tidak dalam keadaan

muslimah, melainkan ia masuk Islam setelah ia datang kepadanya dan

setelah dialog serta tanya-jawab yang t€rjadi di antara mereka berdua.

Firman-Nya ,r$gahi6 "Berknta lftit (yotg cerdiQ dafi
golongot jin," maksudnSra adalalt pimpinan jin yang durhaka dan hnt,
bedcm.

Mengeoai lafazh 'ei-je,orang Arab memiliki dua qira'a,yufri
,.t . 2.U-f dan 4P. siea )'ang mengaakan '4* uerarB- t€lah

-,fri*rl*-"yi menjadi Csrir. Sedanglon y""g'i^gut"t*" \p
berarti telah menj amakkannya menj adi'c;;tib.

Tal$,il kami sesuai dengan tal$,il para ahli takwil. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27079. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadakrl ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkat4

"Firrnan-Nyra,'"{'4.Ahitim*suOnva adatah yang durhaka

dari bangsa jir.:6bG1v i,s 6;i +;u-y6 'Aht akon datang

karydottu dengm menbawa singgasou itu kcpadamu

sebelum konu berdiri doi tempt drrdufu'3t2e1

rs Ibnu Abu Hatim dalam afsirnya (g2tt/|.
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27080. Al Qasim menceritakan kepada l€rni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada karni dari lvla'mar, dari Qatadah dan

lain-lain, rmgkapan yang sama

27081. Al Qasim menceritakan kepada l€rri, ia berkata Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari sebagian

sahabatrya, tentang ayaL e*.i6 "Berkota ljfrit," ia berkata,

"lvlaksudnya adalah yang licik."l2%

27082. Hajiaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata:

Wahab bin Sulaiman mengabarkan kepadaku dari Sytr'aib Al
Jubba'i, ia berkata, "Ifrit yang disebutkan Allah itq namanya

adalah grrroo;i2e

27083. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian ahli

ilmum tentang aya! a*-i6 "Berkata IJmt," ia berkata
- * 'tlamanya adalah gr r.ttt29t

Firman-Nya, "+A n'l$ 6 S +e-y6'Aht ak@t datang
kcrydontt dengot membawa singgasatta itu kerydanu sebelum kamu

berdiri doi tempat &duhnu." Ivlaksrdnya adalalL aku al<an

mendatangkan singgasaoanya kepadamu sebelum kau berdiri dari
tempat dudukmu ini-

Dikatakan batrwa saat itu Sulaiman sedang duduk unhrk
mengadili di antara manusia. Jin itu berkata, *Aku akan

re Abdurrazzak dalam tafsirnya Q1478), Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al
.^- @r'& (51132), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (41306).
"" Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D884), Abu Ja'far An-Nuhhas dalan Ma'ani

Al Qrr'an (5/133), Ibnu Athiyah dalan Al Muhrru Al Wajiz (4D60), dan Al
--- Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4/306).rH lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9DSS$ danMuhanrmad bin Ishals, dari Yazid

binRuman.
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mendatangkannya sebelum engkau bangkit dari tempat &rdrtkmt uotuk

mengadili di antaramanusia." Ia duduk sampai pertengalmn siang.

Talflvil kami sesuai dengan talfl,il para atrli tal$,il. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27084. Muhamrnad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada karni, ia berkata: Isa

menceritakan kepada l<aml Al Harits menceritakan kepadakq

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkda:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 ungkapan yang samar2e

27085. Ia berkata: Al Husain menceritakan kepada lomi, ia berkata

Abu Suffan kepada lomi dad Ma'mar, dari

Qatadah dan lain-laitc, ungkapan yang saura Ia berkata, "Sad
itu 

'ia 
(Sulaiman) sedang mengadili. Ifrit lalu b€rkat4

"sebelum kau berdiri dari tempat dudukmrl te,mpat kau

mengadili."l3m ^1'-

27086. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishalg dari sebagian

ulama, dari Wahab bin Munabbih, tentang ayaL 6[i *&y6
drt1l o, & 

uAht akon datang kcpadomu dengan membawa

singgasana itu kcpadamu sebelwn kmtu berdiri doi tempat

dudubmt,n ia berkatq "Maksrdnya adalah t€mpd

dudtrkny4"l3ol

rD Mulahid dalam'ta&irnya (hal. slt) dan Ibnu Abu Hatim dalam ta8irnya
(eDtu).

r3o Abdurrazzak dalam taftirnya Q1478), Abu Ja'fr An-Nulrhas ddam Ma'oi Al
Qtr'u (5/133), dan Al Baghawi dalan Ma'alim At-T@Eil (48,06).

r30r 16o, Athiyah dalalm Al Muhoro Al Waiiz (41260) dengan rdalsi seinakna dari
Wahab bin Munabbih.
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Firman-Nya, AL6 r&rrt "sesunguhnln aht bens-benar
hnt untuk membawaryn lagr dapat diprcaya," ia berkat4

'Malsudnya adalah atas permata-permata yang terdapat padanya, dan

aku tidak akan berkhianat padanya."

Ada yang berpendapat batrwa maknanya adalah amanah atas

kemaluan wanita tersebut. Mereka yang hrpendapat demikian di
antaranya yaitu:

27087. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyatr

menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang

firman Altah AL;er*g$ "sesungguhnta alat benar-benor

lant unnk membav'anya lagi dapat dipercrya" ia berkat4

"Makstrdnya adalah kuat memikulnya, amanatr atas kemaluan

wanita i1o.:'1302

Firman-Ny u 'idfr$%,:'t44i 
jG "B"rkotoloh seorong yang

memptnyai ilmu dqi Al Kitob," maksudnya adalah orang yang

meurfiki ilnu dari kitab Allab dan konon diamerupakan seorang lelaki

dari bangsa manusia Sebagian mengatakan bahwa namanya Bulaikha.

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27088. Mtrtrammad bin Basysyar menceritakan kepadakq ia berkata:

Ibnu Atsamatr menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'batr

menceritakan kepada kami dari Bisyr, dari Qatadalu tentang

fi rman Allah, ;{fg*,!bc flfi("' B e r kat al ah s e or an g yan g
mempunyai ilmu dari Al Kitab, " ia berkata" '.Irlamanya adlaah

Bulaikha."l3o3

1302 Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al lJytn (4t212-213) dengan redaksi yang
sam4 lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (912885) hingga kalimat,
'lnembawanya" dan Ibnu Athilah dalaa Al Muharru Al Wajiz (4D60) dengan
redaksi: kuat membawany4 amanah menjaga isinya.

1303 Al Mawardi dalam An-Nukat wa At Uyttn (4D13) dan Ibnu Athiyatr dalan Al
iVuhsro Al Wajiz @1261).

le68l-
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27089. Yahya bin Daud Al Wasithi menceritakan k€pada kami, ia
berkara: Abu Usmah menceritakan kepada l<ami dari Isma'il,

dari Abu Shatib tentang firman Allab #i'e'kil-.*$
"Berkotalah seorangprymemlnmyai ilmu doi Al Kitab," ia

berkat4 "I\{aksudn5/a adalah seorang lelaki dari jenis

manllsia."lil

27090. Ibnu Arafah menceritakan k€pada lemi, ia berkata Marwan

. bin Muawiyah Al Fazari menceritakan k€pada kami dari Al
Ala bin Abdul IGdm, dari Mujahi( teNilang firman Allab, i6
+is-y.6 

=SSXA 
*& ,sfli"Berkaaldt seorons ws

mempwq,ai ilmt dfri Al Kitab, 'Aht akm menbawa

singosuta itu kcpdonl'." la berkat4 "Ivlaksudn5ra adalalt

aku akan melihd ke datq kitab Tuhanktl ke,mudian

mendaranglannya ke@mu '6t1 dqL ii 6 '$ 'sebel*r,

mdont berkedip'. Oratry alim itu lalumendoakan singgasana

t€rsebut masuk ke bawah hrmi hingga kelua* kepada

m€fi€ka.l3o5

27091. Ibnu Arafrh menceritakan kepada kami, ia bertata: Ammar

bin Mnhmmad meirceritakan kepadaku dari Ushan bin

Ivlathar, darr Az-ZruN, ia b€rkat4 "Orang yang -plmp ilmu

dari Al Kitab itu bedoa, ir,tf lf 'rl1l v-r2 qii y nft sAfi

Vk H '"" Tuhm kami dan Tuha; t"g"d sesuatu, Tuh;n

Yang Esa, tak ada tubm kecuali Engkaq ddmgkanl€h

singgasanan)ra Singgasana t€rseht lalu menjelma

di hadqann;ra'Iffi

til Ibnu Ahr IIdiE dahm ta&irnya (9l2tS, dm Al lvlamrudi dprl,n,ltr-.Mtfu wa
Al Uwr@Dt3).

's Ibnn Ahl lldim dalm ta8im:n (92Stf,].
'u Ibnu Ksir dalmn ta&ir$a (386r.
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27092. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Su&an

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

firman-Nya, ;:$i l1'j2,i iz 4i i6 " B e r katal ah s e or ang yang

mempmyai ilmu dari Al Kitab," ia berkata, "Malcsudnya

adalah seorang lelaki dari bangsa manusia." Aku kira ia
berkata, "Dari bani Israil. Ia mengetatrui nama Allah yang jika

berdoa dengannya maka doanya akan dikabulkan.'I3o?

27093. Muhammad bin Amru menceritakan ke,padaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada lemi, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadakrl

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l€mi, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujahi4 tentang firman Nlal\ 1, "*,:34 
"ifry$K "Yang mempurryai ilmu dori Al Kitab," ia berkata"

. "lvlaksudnya adalah narna Allah, yang jF 9ip"1* berdoa

- "- dengannya maka doa dikabulkan, yaitu {;ytt Jy"jr 1! 6-::r30t

27094. Diceritakan kepadaku dari Al HusairL ia berkata Aku
mendengar Abu Mu'adz berkata: Utaid mengabarkan kepada

kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata:

Sulaiman berkata kepada orang-orang di sekitanry4 ,r*ff
6$, $U 6 Si W;, "siapatuih di antra kamu itt-iton

yang sanggup membav,a singgasarunya lcepadafu sebelum

mereka datang kcpadalry sebagai orang-or(mgyanF berserah

diri." Ifrit pun berkata" 
-q6 nik 6 i* +iA-y,Yt "Aht akan

datang kcpadamu dengan membau,a singgasana itu kepadamu

sebelum kamu berdiri dari tempat du&ionu." Sulaiman lalu

1307 16nu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2856).r'* Mujahid dalam taftirnya (hal. 519), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9D886),
dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qtian (5/133).
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b€rkata, "rqku ingin lebih cepat daxi itu." Lalu berl@talatl

seorang lelaki dari bangsa manusia ;$i'$. * ,134 *Yang

mempmyai ilmu doi Al Kitab." Makzudnya adalah narna

Allah yang jika dipakai berdoa maka doanya dikabulkan.r3oe

27095. Yrurus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada,kami, ia berkata: Ibnu Taid berkata:

Matsud firman-Nya, qfr u'ii 01 [t +4y,6'#'i:"*- i6
AL$r* $$ "Berkato lfrit (yang cerdik) dari lolonginiia
'Aht akant datang kepadamu dengan membmta singgasana itu
kcpadmtu sebelum kamu berdiri dni temfi dudubnu;

sefimgguhnya aht benu-beno htat untuk membmtaryn lagi
daWt dipermya'.'Alar ddak akan mendatangkan selainnya

kepadamu. Aku katakan yang selainnya pun bisa aku jelmakan

kepadamu

Ianjutnya '?ada hari itu keluarlah seorang abid (ahliibadah)

di sebuah pulau (d"ri)"'-o latrt Manakala ia mepdengar

p€rkatam Ifrit, ia berkata, ;n:y qii 6 ,fi +6;;;6 )ln
aknt nembau,a singasatta in kepadamt sebehur.t matamu

berkcdip'. Kemudian ia berdoa dengan salah satu narna Allatr
Tiba-tiba ia me,manggul singgasana tersebut di hadapannya

(Sulaiman)."

Ia (Ibnu Tiid)membaca ay at jj+a qlij, J6j'rb.@';1u(i
"Mako tatkala Sulaiman melihot singgasana itu terletak di
hadapvrya, ia pm berkota, 'Ini termasuk kntmia
Tuhanht'." llingga ayat, '6 'r* ,?".'irf "S"r*rggutrryo
fuhonfu Matw Kaya lagi Miia Mulia'ntrr

r3o Ibnu Abu Syaibah dalam mushannahya(61336) deirgan redalsi s€Nuda.l3l0 Tidak t€rtera dalam manuskrip, rlnn kami mencantumkmnya dari nasloh
lain.

irtt 11 o Abu Hatim dalam tafsimya (9/2ttS).
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27096. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang fimran-Nya, 52/3b..r-ifrj6,
.r$t'$2 "Berkatalah seorang yang memptmyai ilmu doi Al
Kitab," ia berkata, "Maksudnya adalah, seorang lelaki dari

langsa manusia berkata."

Mujahid berkata, "Maksud firman-Nya, 7$X|;'L,:i+ rtii
'Yang mempunyai ilmu dni Al Kitab', adalah ilmu tentang

natna All6fo.rl3lz

Para ahli talcrilil lainnya berpendapat batrwa firman-Nya, 4i
*<3i'i,'b ,!5o- "Yong memrynyai ilmu dari At Kitab," malsudnya
adalatt Ashif. Merelca yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27097. Lbnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salarnatr

menceritakan kepada karni dari Ibnu Ishalg tentang aya! j6

?*. " B er kaq Ift it (yang e.er dik), " kepada Sulaiman",i);y. 6
?6an;l r*,ay +fr uij; 6 l;i +"Ah, akm daang

. -''-deng@l 
membanta singgasana itu kerydotu sebelwn kamu

berdiri doi tempu dtdulanu; seswgguhryn aht beno-beno
hut ,mtuk membawanya lagi dapd dipercaya" Menunrt
mereka, saat itu $uleimah bin Daud b€rkaf4 eefiku meminta
lebih cepat dari ini.' Astrif bin Bar*hiya <rang yang shiddiq,
yang mengetahui Ismul A'zltam, yang jika dibaca saat berdoa

kepada Allah maka doanya dikabulka& dan jika meminta

maka akan diberi- latu berkata "Akq wahai nabi Allah, [1
'Al Ay$-rj,ii +47 'Aht akanr membawa iinggasana itu

kepadanu sebehnn rnatamu berkcdip'.' tt3t3

r3r2 61 Mawardi dalam An-Nukat wa Al Uyun (4D13) dengan redaksi senada tanpa
sond.

r3r3 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9DES7).
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FirmarNya'Al Ayi;-6 S .*,iy-!6 "*, akor nembawa

singasou inkcpadoru sebelun ndomt berkcdip."

Pra ahli tallvil berbeda pendapa tentang tafUnya

Sebagian bapendryat bahwa 'nakrranya adalrh, aku akan

mendatangf,annya ke@amu sebelum sampqi kgpadamu orang yang
jaraknya darimu sejauh pandangan mata Mereka ymg berpendapat

dernikian di amaraya fitu
27W8. Al Qasim menceritakan k€pada kami, ia be,ltaa: Al Husain

me,nceritakan kepada lomi, ia be,rkda: Ibrahim menceritakan

kepadaku, ia berlota: Ima'il bin Abu Kbalid menceritakan

E*k i dai Sa'id bin fubair, teilmg "V* q*-6,fi
,tS* "Sebehn ,rutomt berlccdip," ia bertate 'Maknanya
adalah, sebetum smpai ke@m1r ormg t€rjauh png kar
libd." hilah maksud firmm-Nya i$ iEifii$$ "S"brlu-
momt berkcdliOnttrt

270gg. lailr':dxnlrAl Hrsain menceritakan kepada kmi, ia berkca:

Abu Sufran memceritakm kepada kmi dari lvla'mar, ia
b€rkatL Sclain adadah b€*ata, "Maksld firman-Nva, JJf';i1 ,4L'1j '*trt*r, mdorru berkedip', adalah sebelum

seseomng yang b€rjrak sejauh pandangm mata sarrpai

kQPadnms-l3ls

Pra ahli takrvil laiqra Uerp€Nded bahwa maknaqya adalalt

sebelum pmamsan mdilnu sampai bdas akhir penglihaannya.

Mereka ymg b€rpad@ de,mikian di antaranya yaihr:

27lOO. Ibnu Hrmaid me,lrceritakm kepada knmi, ia bertata: Salamah

meirceritakan kepqda kami dari 16rilr rshak, dari sebagian

ulnma, dfii Wabab bin Munabbih, ia bertda, 'Maksud

r3r' Ibnu Abu Ildin dalm o&irnya (9DSS7).
r3r5 Abdrrad dalam ta&irnya (Aqq.
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firman-Nya, ';i$ AiLiiS ;i ,srtrh,tm motamu berkedip,,
adalalt kau tatapkan kedua matamq dan sebelum sampai
pandangan matariu ke batas alfiirnya, aku sudatr
menjelmakannya di hadapanmu."l3 I 5

27101. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsam
menceritakan kepada lorni dari Isma'il, dari Sa,id bin Jubair,
ia berkata: Diberitahukan kepadaku bahwa ia berkata
:'Lepaskanlatr pandanganmu arahnya." Sebeluur
pandangannya kembali lagi kepadanya, ia telah meletakkan
singgasana tersebut di hadapannya. t3 17

27102. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Yatrya menceritakan kepada karni, ia berkata: Su&an
menceritakan l."pra" kami dari Atlra" dari Mujatrid, tentang

fimran AllalL ,iilq$i6'S "srbdum matamu berkcdip,"
ia berkatq "Maknanya adalalt merfauhkan
pandangannya'1318

27ldh Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karli, Al Harits menceritakan kepadakq
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karni, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najrh, dari Mujahid, tentang ayat" ,ii1,qLi5-;1-S "sebelum

matamu berkedip," ia berkata, "lvlaknanya adalab jika
pandangan menjauh hingga mata kembali menunduk."l3le

llfi n* Abu Hatim dalam tafsirnya(9/ZBS7).
13" lbnu Abu Hatim dalam tafsirnya (g288i) dari Ibnu Abbas dengan redalcsi yang

sama.
r3rt 

16ou Abu Hatim dalanr tafsirnya (9288E).,r* Ibid
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27104. Al Qasim menc€ritakan kepada kami, ia berkata Al mrsain

menceritakan kepada kami, ia berkma: Haiiqi menceritakan

bryfu dari Ibnu Jtraij, dari Mujahi4 tenteng W*, iS1?;-S
dl}. "Sebehmt mdantu berkedip," ia berkata, 'Maknmya
adalah jika pandangan menjauh hingga rnata terb'ka.-1320

Abu Ja'fer berkata: Pendapat yang paling t€pd di dara
kedua pendapat tentang makna ayat tersebut adalah p€ndaeat orag
yang mengatakan bahwa maknanya adal"h, sebelum pandmgm

matamu ke,mbali kepadamu dari batas penglihaannya, kil€na makna

,*)Liiadalah pandangan kembati kepadmq jika meta dibuka tanpa

kembali, melainkan menjauh sampai ke baas pmdmgro terakhir. Jika

malqanya seperti itu" sem€Nilara Allah haqra memberitahu kita dfri
orang yang mengatakannya, 'ij-6,fr+&y6 "rln aknt menbawa

singgasuta itu sebelwn berkcdip," maka kita tidak boleh

1naknanya, aku akan meirdatangkannya ke@mu sebehm femtati .16-1
'i)i$ "Xrpoaoru ntdCIm+- dari batas alfiir pmdmgmn)ra 

-..

Firman-Nya,,i'a$;3,',t|it(I)t " Mako takola Sulailnnt nulifu
singgasou itu terletak tt{ hadaWtryn," maknmya adalah, k€tika

Sulaiman melihat natu Safa' terletak di Uaaeanrya

Dalam firman-Nya ini terdapat lafazn ymg dibumg, 1qng
maknan)ra ditunjul*an oleh kalimat yang disehrdm, yaitu: lalu ia
berdoa kepada AllalL kernudian ia menddmgkm
manakala Sulaiman melih&ya terletak di hadryamlra

Diceritakan bahwa orang alim itu berdoa kepada Allab lalu

lenyaplah singgasana itu di tempat keberadamya, ke,mudian muncul

dari bawah bumi di hadapan SulaimatL M€meka ),ang terpenarya
demikian di antaranya yaitu:

,rfr lbid
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27105. Ibnu Humaid menceritakan kepada karni, ia berkata: salamah
menceritakan kepada lorni dari Ibnu Istrak, dari sebagian

ulama, dari Wahab bin Munabbih, ia berkata, ..Mereka

menyebu(kan batrwa saat itu Ashif bin Barkhiya berwudhu"
kemudian shalat dua rakaat. setelatr itu ia berkata, 'walrai nabi
AllalL nanarkanlah matamu hingga ke batas akhir
pandanganmu'. Sulaiman pun menanarkan matanya
memandang ke arah Yamaq sementara Ashif berdoa. Tiba-
tiba singgasana itu tenggelarn dari tempat keberadaannya,

kemtrdian muncul di hadapan Sulaiman. el:y J6 i'rq W
TtAi; )$ 'Terletak di lwdapannya, ia pun berkata, i'Ini

termasuk karutia Tuhanht untuk mencoba aht...."r32r

27106. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
keeadaku dari Ibnu Juraij, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu
Abbas, ia bed<af4 "singgasananya muncul dari bawatr

--* bumi."l322

Finnan-Nya, dA6; )$ v $;, J6 "Io pun berkata, ,Inti

termasuk kounia Tulwnht untuk mencoba aht'." Maksudnya adalah
kepandaian, kemampuan, kerajaan, dan kekuasaan ]mg sedang ada
padaku ini sehingga dibawakan kepadaku oteh wanita ini dalam waktu
kedipan mata dari Ma'rib ke syar& semuanya adalah karunia Tuhanku
yang melebihkannya kepadaku dan anugerah-Nya yang.dengannya Dia
sangat baik kepadaku ir;t|. "(Jntuk mencoba aht," yakni untuk
mengujifu apakah aku bersyukur kepada Dzad yang t€latl
melakukannya urtukku? Ataukah alal ingkar ketika melihat di dunia tak
ada yang lebih berilmu dadku?

Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

l]'f tU"" Abu Hatim dalam tafsirnya(9D587).
r32 fbnu Abu Hatim dalam tafsirnya OnS}7)dengan redaksi senada.
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27107. Al Husain mencedtakan kepada l€mi, ia berkata: Haiiaj
menceritakan kepadalcu dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha Al
Ktlrasani mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas, tentang
firman Allab 'jfi.-,tfr.i; # utii JG i'"r.W';:iry)t
"Maka tatkala Sulaiman melihat singgasano itu terletak di
hdaparu1n, ia pm berkata, 'Ini termosuk kfimia fuhanht
untuk mencoba aht apakah aht bersythr." Ia bertata,
'Maknanya adalab atas singgasana tersebu( ketika
didatangkan kepadaktr. jfr { 'Atau mengingkni (akon
nibnat-Nya)', ketika aku melihat di drmia tak ada yang lebih
berilmu dariku?'132:'

Fimran-Nya, Trir-'K$-g$ Kt ;/e " hn boangsiapa lwtg
bersythtr maka seswrgulmya Da bersythr untuk (l@boikot) dirhya
sendiri," malclan5ra adalalL siapa yang mensyukud nikmat dan karunia
Allah atasnya, maka sesrmgguhnya dia hanya Uerqnrtnr rmtuk
keuntungan dirinya sendiri, karena Allah tidak b€rhajat kepaQ siapa
pun dari makhluk-Nya melainlan Dia menyenr mereka agar

mensyrkuri-Nya dengan menawarkan manfaatnya bagi meneka

Firman-Nya '6'r* S i5 6; "Dant bwanssiapa yong
ingko, moka sesungultnya Tuhonfu Maha Kayo lagi Moha Mulia,"
mal<nanya adalalL siapa yang mengingkari nikmat dan kebaikan-Nya
terhadapnya karena kezhaliman dirinya dan kereridahan jiwanya, maka
Allah Maha Kaya dari kesyukuranny4 tidak butuh kepadanya, dan

tidak memudharatkan-Nya keingkararr orang-orang yang

dari malfiluk-makhltrk-Nya Dia juga ,1,f ,,Uot-

Mulia " Di antara kemurahan-Nya adal.ah anugeralr-Nya keeada orang
yang mengingkari nikmat-nihnat-Nya dan menjadikannya sebagai

sarana yang menyampaikannya kepada perbuatan-perbuatan yang

memaksiati-Nya

r3a Ibnu Athiyah dalprm Al tl,luttoru Al Wajiz @DGl).
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nDtdfukata,'Rnbalr/.ahbagi:rrya d; mal<okita

!lr*. melihat apdl<ah ilia mengmal tmicah ilia temas*
ormtg.orrrrrJg y olrJg dnak nwgenal(rrya)' ."

(Qs. An Naml l27lz 4Ll

rrkwit finnan Alrrh: * i$tiyiK t-,t#t "L1F|$WJG1"1 @ia berkota, oRubahlah baginya singgosananya; ,rrotru
kita ahan nulihat apafuh dia mengenal otaukah dia teruusuk orung-
orang yang tidak mengenal[nyaJ.')

Maksudnya adalah, Sulaiman berkata kepada prajrnitnya ketika
singgasana Balqis, Ratu Saba', telah didatangkan kepadanya,

"Rubahlah singgasana wanita ini."

Tal$il kami sesuai dengan talsyil para atrli taln ril. Mereka
yang qerpendapat demikian di antaranya yaihr:

27108. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,nceritakan kepada lomi, ia brkata: Abu Su&an
menceritakan kepada tcami aari Ma'mar- dari Qatadah, tentang

firman Allab W (L W "Rubqhlah baginya
singasananln," ia berkata, "Maknanya aaaUU p5r161u1r.::1324

27l}g. Muhammad bin Sa'ad menceritakan kepadakra ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadalq ia berkata: Pamanlu

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayatrku menceritakan

kepadaku dari ayahnya, daxi Ibnu Abbas, ia berkata,

"Manakala singgasana tersebut telatr datang kepadanya, W
q;; 6 'Rubahlah baginya singgasanorrya?, dan ,t.it FS

i,rW{ {'itti6K toi$ :i;W:;$W J6

t'' Ibnu Athiyah MamAl Muharrar At Wajiz (4D61).
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Penrbatran singgasana, maksudnya yaitu ada yang ditambah

padanya (singgasana) dan ada yang diktrang."l325

27110. Muhammad bin Artru menceritakan ke,padaku, ia berftata:

Abu Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits me,nceritakan ke,padaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada lomi, semuanya dari Ibnu Abu
Najrh, dari Mujahi4 tentang firman /Jltah" W; 6 W
"Rubahlah bagirya singgasanoqn," ia berkatq "Maknanya
yaifu, nrbahlah singgasana iLr.r:1326

27lll. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu furaij, dari Mujahid ungkapan s€Nmda

27112. Yrmus menceritakan kepadaku, ia bertata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada karf, ia berkxa: Ibnu 7ad W,ata
tentang firman /Jllah, W 6 W "Rubahlah b"grrl,
singgasononTn," ia berkata, 'lvlaknanya adalah t€Nn@

duduknya tempd ia duduk padany4."r327

27113. Dicsritakan kepadaku dari Al Husain, ia berl@til Aku
Abu Mu'adz berkata: IJbaid me,ngabarkan kepada

kaud, ia berkata: Aku me,nde,ngar Adh-Dhahhak berkata

tentang firman / ll*r, Wj 6 W "Rubahlah bagtuy
singgasananya," ia berkata, "Maknanya adalalt ia (Sulaiman)

r'5 AMurrazzak dalam tafsirnya (2t478), Ibnu Abu Hatim dalam ta&irnya
(9D890),Ibnu Athiyah dalam Al luluhtro Al Vajiz (4D61), dan Al Baghawi
dzlam Ma' al im At-Tmail (4130?),

t36 Mu5ahid dalam taftirnya (hal. 519) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

oDE9o).
13? $dah lewd. t aktrij-tya-
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men)unrh mereka membri tanrbatran padanya dan

mengurangi darinya.' I 328

Firman-Nya, ci$:f, 'iMaka kita alcon melihat apakah Dia
mengenal, " maknanya adalalL kita lihat apakatr ia (Ratu Saba') berakal
sehingga ia menetapkan singgasanany4 bahwa singgasana inilatr
miliknya.

Firman-Nya" 'at${ 'ui( 'e, iK j "Ataukah Dia termasuk
orang-orang yang tidak mengenal(nya), " maknanya adalab ataukatr ia
termasuk orang yang tidak berakal sehingga ia tidak mengukuhkan
singgasananya sendiri. Konon, Sulaiman me,ngubah singgasananya dan

memerintahkan pembangunan istana untuknya karena syetan-syetan

memberitahunya batrwa ia (Ratu Saba') memiliki akal, dan kakinya
sama seperti kaki keledai. Sulaiman pun ingn mengetahui kebenaran

hal tersebut.

Takwil karni sesuai dengan takwil para atrli takwil mengenai

ayaL'atr{,{ i$i'n5ff toi$ "Apakah Dia mengenal atoukalt Dia
termauk or(mg-or(mg yang tidak mengenal(nyo). " Mereka yang

berpendapat demikian di antaranya adalah:

27114. Muharnmad bin Sa'ad menceritakan kepadakq ia berkata:

Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanlu
me,lrceritakan kepadakq ia berkata: Ayalrktr menceritakan

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang ayat, $,'a1{ nji AiK 7 "i$ 
"Kita akan melilat apatrah Dia

mengenal ataukah Dia termasuk orang-orang yng tidak
mengenal(nya)," ia berkata, "Ada yang ditambah pada

singgasananya dan ada yang dikurang darinya, supaya ia

Br Ibnu Athiyah dalamAt Muhurar Al Wajiz (4D8N).
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(Sulaiman) melihd akalnya Temyata Sulaimm mend4ai
bahwa akalnya c€Fdas.,l329

27115. Al Qasim menceritakan kepada lomi, ia berkata Al Husain

menceritakan k p.du kami, ia berkata: Haiiaj menceritakan

keeadah dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 t€Nrtang ayat,

tsr$Jfi "Kt'a okot melilut,l- ia berkata, "I\daknanya

. ail^lalu apakah ia me,lrgelralnya?'1330

27116. Muhammad bin Amru menceritakan k@aku, ia berkda

Abu Ashim me,lrceritakan kepada kami, ia bertda: Isa

menceritakan kepada kEuni, Al tlarits me,nceritakan kepadakrl

ia bertata: Al l{asm kepada kami' ia bertda:

Waaqa menceritakm kepada karri, semuan),a dari Ibnu Abu

Najilu dari Mujahi4 telilmg firmm Allab ci+1fii 'Kto
akm nulihd," ia b€*da, *'hdaknmya "dalt ia

mengenalnlra'1331

27117. Ibnu Hrmaid menceritakan ke@a kzmi, ia berkata Salmah

me,nceritakan kqada kami dri Ibnu Ishalq dri sebagian-

ulama, dni Wahab bin Mmabbih, tentmg 
"y"\ iK 7-ai$1

'otfi{ ,$t'n "Aiakoh Dia mengenal atotftoh Dia temask
orangerorg y@tg tidak mengerul(ryn)," it berkatq

"lVlaknanya adalalt apakah ia berakal? Ataukah ia termasuk

orang yang tidak b€r.akal? Beliau melakukan hal tffsebut

supaya be.liau dapat melihat apakah ia me,ngenalnya? Ataukah

ia tidak menge,nalnya?' 
1332

ooo

r3zr 16ru Abu lldim dalam taftirnya (9l28tt) Al Baghawi d-r*m ltla'dim At-
Teail (41519\dm Ibnu Athiyah d-tgr,rn Al *tuhoro ll Vqib(4261}

r3s Mujahid &tam taftirnya (hal. 519).
tsrt 16.o a6o llatim datm ta8iraya (g2;tglr.
nn 15;4
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"Ddnl<etikf, Balfisdaang,ditanyal<anlahl<epadmrya,
'Serupa iniknh singasanmrnt?' Aw mmiawab, 'Seputirrya
singgasana ini singgas anal<u, llorlr.i tclah dibei pergetaluzrlrJ

sebeh,tntrry a dan l<affri adalah ofimg.orctng y ang bqsqah
diri'." (Qs. An,Naml 12712 421

ratwil fiman Allah: qfi3l frV J6",ll;;t:*# jr-,3ai6
@ 'd,3 Kt Vr; , fii1oan 

'i"fi;, 
Bal.qilt dotang, ditniyakantah

kepadanya, uSerupa inikah singgosanamu?" Dia menjmoab,

"sepertinya singgasana ini singgasanaku, kami telah diberi
pengetnhuan sebelumnya dan hami adalah orangqrang yang

berserah dirl')
-Ketika Ratu Saba' telah datang kepada Sulaiman, Sulaiman

mengeluarkan singgasananya untukny4 lalu berkata "-97 t:*51

'lSerupa inilrah singgasanomu?"la(Ratu Saba') menjawab sambil ragq
jr it?'s e at ar- a kan s i n g gas ana i ni s i n ggas ana ht. "

Talfl,il kami sesuai dengan takwil para atrli takwil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27118. Ibnu Humaid menceritakan krp"da kami, ia berkata: Salamah

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, dari sebagian

ularn4 dari Wahab bin Munabbih, ia berkat4 "Setelah ia

sampai kepada Sulaiman dan berbicara dengannya, Sulaiman

mengeluarkan singgasananya untuknya, kemudian

befra\Tfrva6",&rt1{{fi "serupainikahsinggasanamu?"

'Ei:-(lfr

@'*K'
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Dia menjautab, "Seakon-akan singgasana ini
singgasanaht."1333

27119. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritalon kepada' kami, ia berkata: Abu Suffan

menceritakan kepada l€mi dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

ayat, ";fi3JC,"41, t:;<l!t 'EJt(6 "Do, tretitra Balqis

datang, ditanyakonlah kcpadanya, 'Serupa inikah

singgaswtotnu?' Dia rnenja'wab,'Seakan-akan singgasana ini
singgasotaht'. " Ia berkata, "Ia meragukannya" karena ia telalt

meninggalkannya di belakangnya."l33a

27120. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata:

Ayatrku pel:rah menceritakan semua cerita ini kepada kami,

maksudnya erita Sulaiman dan wanita ini, 6!(i1 'E,3tl5
7 frV J6'41, "Dan lcetika Balqis dotang, ditaiyakanlah

kepdorya 'serupa inikah singgasanamu?' Dia meqi.qwab,

'seakan-akan singgasana ini singgasanaht'. " Ia (Rafi.l Saba')

ragu.l3rs

Firman-Ny4 Wnl;lq;V "I{ami telah diberi pengetahuay

sebelumnya," maksudnya adalalL Sulaiman berkat4 W n J;i 6iV
"I{ami telah diberi pengetahuan sebelumrrya." Maksudnya adalah

wanita ini, teNrtang Atlah dan qudrat-Nya atas apa pun yang

dikehendaki-Nya lJ,ii 'Kt "D* I{ami adalah orang-orcmg yang

berserah diri,"kepadaAllah sebelum dia (Ratu Saba').

Taloilil lcami sesuai dengan takwil para atrli tal$vil. Mereka

yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

tt33 lbid
r3il lbnu Abu Hatim dalam taftimya ef2892), Al Mawardi dalam An-Nukat wa Al

UW, gDlS), dan Abu Ja'far An-Nulrhas dalan Ma'ani Al Qttr'ot (5/136).
1335 Ksmi tidak menemukannya di antara referensi-referensi yang ada pada kami.
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n2l. Muhammad bin Artru meNrcedtakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan keprd" kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l€mi, semuanya dari Ibnu Abu
Najrlu dari Mujatrid, tentang firman Allalr W n j;i qfr
"I{omi telah diberi pengetahtnn sebelumnya," ia berkata,

"Maksudnya adalalL Sulairnan mengucapkannya'1336

27122. Al Qasim menceritakan kepada karri, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l@mi, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, de,ngan riwayat yang

sallla

ccc 
.

i,$;; n uffi;i'i ei t#' i$i61g:
"bar, @yarrg d*;cnfutmya *lmrwini *Ldn AIk/5

mencega@a(tma*melahirlcanl<eislanonnyo)rl,sena
o ilit dakfffiWa trl=rnwstl*. or(mg.u(mg yarrg
lorfir.u (Qs. An,Naml l27lz 43)

Tatn l firman Altah:'6t, 
" 

g@i{t 
S, ;fi, i(v616:

@ @an ap yarrg d*,iii"y" selana irt sebin Alloh,
mencegahnyu [antuk ,rwtthirht, hebtonannyaJ, harena

seswtggahnya dia dahuhnya termosuh orangerong yattg fufrr)

1336 \,I,rjatrid dalam taftiraya (hal. 519) dan Ibau Abu lldim dalam tafsirnya
(eDtyz).
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Makzudnya adalab Ratu Saba' dihalangi oleh 'rfgi, u:ifliT
"Dan apa Wg disembalryn selama ini selain Allalr," yaifu
penyembahannya kepada matahari, dari me.nyembah Allah.

Talq ril kami sesuai dengan tal$,il para ahli takwil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27123. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakrl ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Isa
menceritakan kepada l@mi, Al llarits menceritakan kepadakrl
ia berkata: Al l{asan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada kamirsemuanya dari Ibnu Abu
Najrlu dari Mujahid, tentang aya1 ii S' c'#;gY tili!:
"Dan ap yalg disembahnya selama ini selain AAah,

mencegalmya (wtuk melahirkon keislonanryo)," ia berkata,

"IVlaksudn5/a adalalL kekafirannya terhadap ketetapan Allah
selain betrata menghalanginya untuk mendapatkan pefimjuk
kepadalorS*rrr*:r1337 r:.

27124. Al Qasim me,lrceritakan kepada kami, ia berkata Al Husain

menceritakan kepada lomi, ia berkata: I{ajjaj me,lrceritakan

lenadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi4 tentang ay4 Yti'36t

ii gi' ;fi'i( " Dan apa yang disembafurya selama ini selain
Allalr, merrcegalmya (untuk melahirkon keislamawrya)," ia
berkata "Maksudnya adalah, kekafirannya terhadap ketetapan

AllalL menghalanginya untuk mendapat petunjuk kepada

kebenaran.rrl33t

Seandainya dikatekan bahwa addalL Sulaiman

mengManginya dari apa yang ia senrbah dari selain Allalt dengan

malsra beliau mengbalangi di antaranya dengan penyembahannya,

13" Mujahid dalam ta8irnya (hal. 519), Ibnu Abu Hatim dalam ra&irnya (gfzEg2),
dan Abu Ja'far An-Nuhhas ddam Ma'oti Al Qt'ut (51137).

B$ Ibid

-
E
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maka itu pengfiahan yang bagus. Sekiranya dik*akan bahwa

malaranya adalah, Allah mengbalanginya dari hal itu dengan

menunjukinya kepada Islam, maka ittr juga pengarahan yang tepat

Firnrm-Nya,'r"S;j q, e( #1 "3t*"r- sesutggubqn Dia
dahulunya tertnasuk orang-orang lwtg kafir," maksaldnva adalalt
wanita ini tadinya kafir, termasuk katrm yang kafir. Di-kzlsrah-lran
hwuf a/y'pada lafazn 6! sebagai mttbtada.

Barangsiapa menakrrilkan firman-Nyra, il n; ng i(Y6'{-t
"Dan apta yang disembahryn selona ini seloin Allah mencegahryn

(untuk melahirkot keislottomln)," de,ngan taktilil )ang kami
kemnkakao, mal@ ti rxrdalafazh 

"r*';gU 
'Dot apa yotg disenbahrya

selama ini," me,nernpati posisi rafa' &tgan. lafaz/n 'Jb, karena

kandungan maknanya yaitu, kebodohan dan kaidakberakalannya tidak
menghalanginya dari menyernbah Allab- Ymg mengfulanginya dari
menye,nrbah Allah hanyalah penyembahannya k@a matahmi dan

bulan, dan itu termasuk ajaran agama kaumnya dan neirek moyangnya-
-'gita 

menatwilkannrc menrnrt &la arah t€fiatfiir, maka ti
berada pada posisi naslub.

ooo

,i3tJvW6dafriKrtirii;.*fS7;rit113u\ijt7&,i;t3'*|ry.*fS-'dA
zz),7-ttl.. ot)ottl 1. - to/1.Zlz ..<. 2 '1 .lV -.1 2.'r1. ..-, . . 1-l, 11, ('r o)(z).2o2'{. eV r# + Oy:-,J iG, i',26 ig U

'r-#6&:br{:'
"Dilcrrakmr l<e$dnuya, 'lvlosniildr ke dalmr i,stfrid . lvlokr
tfuh ilia zlwklw lntd istrnto iaa ilikirmya t@larrrl dr

yangbew,ilmilisinfl <aplrorrtnyolrrfurtrtimyoBerlc,alolt
Sukfrmarlu 'Sanmgguhry a ia ailalah istfrirlicitt tsbud dmi

,Yi6k-
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kam! . Ber/r,aalahBalqis, Yo Tuholfiol,, sasmguhny o aku
telahffir.fr rlwlimdadq difila. darlt alilfurserah diri
bqrrrlno Sutahnm re\do A[ilrdr5 Titlurrr srrrr:stt alarr'.o

(Qs. An Naml 1/llt,441

Trkrvitfi rmrnAlleh:&;ir9t'24'46\$7fti,gi-ftg-
Li. i:.'i 3fr3 6 5L,^4 AG';- $ Ar* 6p,:tisUwrt

Moht tdkala dia nulihirt lilrtoi istarlra Aq Amuya kolom ob yong

besa4 don disingkqfun.y kefu.a bfrsnp Be*dolah Suloinun,
oscriungrrtnyo ia odoloL ifiarra licin tqbud doi koe,o Be*ddth
Bolqis, oYu Ttrto*q wwtguhrya ofu telol, 'fubrtd drolin,
tcrhodq dbiha dot o*a bsqal, dbi bawru Suloinan heryda

Alloh, ftrtu, *ry olort')

Dikatakm bahwa ketika Rdr Saba' termdrat -*artuogi
Sulaimm, Sulaiman memerimhkan syetm-syetan tmtuk me,fibangrm

sebuah istma untrkny4 ),aiu scp€rti bettuk lantai dari kaca yang

mengalirtan air di bawahqrar grrna menggji akal Ratu Saba' dan

pematmannya, seeerti yang pemah AUn*mnya kepada Sulaiman

dengan mengufits pra pelayan lelaki dan para pelayan wanitq apakah

beliau dapat membedakan mtra lelaki dengan wmita di antara

mereka?

27125. Ibnu Humaid menceritakan kepa(la kmi, ia berlcata Salamah

me,nceritakm ke@a kami dai l$nu Ishrk, dari sebagian

ulame, dari Wahab bin Mmabbih, ia b€rke, "Sulaiman

memerintabkan pe,mbudan istan4 dan syetan-syetan

me,mbudkaonya dad kaca, solah'olah s€eerti air jetnih.

Ke,mudian ia mengalirkan air di bawahnya Singgasananya latu

diletakkan di dalamqra Ia prm dtfiik di *asnyq se,mentara

bunrng-burung; jrn, aan manusia b€rsimpuh di had4annya. Ia
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lalu berkar4 "6at g.,l 'MasukJah ke dalon istona,, untuk
memperlihatkan kepadanya kerajaan yang lebih agung dari
kerajaannya dqq kehrasaan yang lebih besar daripada
kekuasaannya . W6 & i'i(s'r4,^X;'nt (5i * Moko tatkata
dia melihat lantai istana itu, dikiranya kolon air ywtg besor,
dan disingkapkannya ke&n betisnya', tanpa ragu batrwa itu
adalah air yang membuatnya akan tercebur. Lalu dikatakan
kepadanya" 'Masuklah, itu adalah istana yang terbuat dari
kaca'. Setelatr ia berdiri di hadapan Suleiman, Sulaiman
mengajaknya menyembatr Allah dan mencelanya terkait
penyembahannya kepada matahari [darilrrr sehin Allatr. Ia
lalu mengucapkan kata-kata layaknya seorang zindiq, maka
Sulaiman meqnrngktr sujud karena menganggap betapa besar
apa yang dikatakannya Orang-orang prm zujud bersarnanya. Ia
bingung melihat sulaiman melak,kan hal tersebut. Ketika
Sulaiman kepalq Sulaiman berkaf4 .Celaka karr,

_ aW yang kau katakan?' Tapi ia dibuat lrrya dengan apa yang
'*telatr 

diucapkannyq maka ia berkata, *tr;rrfi.ii ;;
iaj$fi * ;+'6i*,'{ 'yo Tuhanht, ,"r*rgSpit*yo on 

-t 
iot,

berbuat zhalim terhadap diriht dan aht berserah diri bersama
Suloiman kepada Allah, Tulwn semesta dlon'.Ia p,n masuk
Islam, lalu menjalankan keislamannya dengan baik..l3a0

Dikatakan batrwa sulaiman memerintahkan perrbangunan
istana'nrenunrt apa yang Allah gambarkan. Dikarenakan jin khawatir
sulaiman akan menikatrinya (Ratu saba'), mereka prm bemraksud
membuat sulaiman tidak menyukainya. Merel<a berkata, "Kakinya
seperti kaki keledai dan ibunya berasal dari bangsa jin.'Sulaiman lalu
bemraksud mengetahui kebenaran perkataan jin tersebut.

illl Crst dari manuslaip, den lrami mencantumkann),a dari naskah lain-"* Ibnu Abu Hatim dalam afsiraya (9Dt93,.2E95,2E96) @q tiga orso ya\g
tcrpisah letaknya dengan smad ilanredalsi )'ang sama.
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Mereka yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27126. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: salarnatr

menceritakan kepada kami Abu lvla'syar, dari Muhamrnad bin
Ka'ab Al Qurazhi, ia berkata, 'Tin be*ata kepada Sulaiman
tunttrk membuatnya tidak suka kepadanya (Ratu Saba'),

'I(akinya seperti kaki keledai, dan ibunya berasal dari bangsa
jin'. Sulaiman lalu memerintahkan istana
Setelah istana itu dibuatkao, di bawatrnya diletal*an hewan-
hewan laut, s€perti ikan-ikan besar dan lotak. Begittr Rattr
Saba' melihat istana tersebut ia berkata, 'Anak Daud ini tidak
menemukan satu siksaan pun yang dapat ia pakai untuk
membunuhku kecuali mene,nggelamkanf & ,:<ig'133 t4;
W6'DiHro4n kolam air yang beso, dan disingkapkarmya

ke&ta betbryn'. Sulaiman pun menjauhkan betis Ratu Saba'

dafi pisau cukur. tr alu la (Ratu Saba') memakai obat

Menunrthr, bisa jadi Sulaiman memerintahkan pembuatan

istana tersebtrt kar€na dua alasan png dikemukakan oleh Wahab dan

alasan yang dikemukakan oleh Mtrhammad bin Ka'ab Al Qurazhi untuk
menguji akatnya (Ratu Saba') dan melihat betis serta kakinya, zupaya ia

kebenaran perkataan mereka mengeqai dirinya (Ratu

Saba').

Mengenai makna lafazh C?r, Mujahid datam riwayat yang'
disebutkan darinya berpendapat:

27127. Muhammad bin Amru menceritakan kepadag ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkaa: Isa

menceritakan kepada lemi, AI Harits menceritakan kepadakq

r3ar 16no Abu Syaibah rlahm mushannafuya (61337), Al Qurthubi dalam tafsirnya
(l3DW) dengan redaksi senadC At Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (413W),
dan Ibnu Athiyah Mlam Al Muhoro Al Wajiz (9D893).
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ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karri, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada karni, sernuanya dari Ibnu Abu
Najrlu dari Mujahid, tentang firman Allab 'dAi ia berkata,
"Maknanya adalalt satu kolam air yang dibuat Sulaiman, dan
di atasnya ada kaca, yang melapisinya.,,

Ia berkata, "Balqis adalah wanita yang banyak bulunya,
kakinya seperti kaki keledai, dan ibunya adalah jin.,l342

27128. Ahrnad bin Al walid Ar-Ramli menceritakan kepadaku" ia
berkata: Hisyam bin Ammar menceritakan kepada kami, ia
berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dad
Sa'id bin Basyir, dari QatadalL dari An-Nadhar bin Anas, dari
Basyir bin Nuhailq dari Abu HurairalL ia berkata: Rasulullatr
SAW b€rsaMa, "fulah satu doi kcfuo orang tua Ratu Saba'
adal al, b ongs a j in."r3a3

27129. Ia berkata: Shafiran bin shalih me,nceritakan kepada kanri, ia
berkata: Al Walid menceritakan kepadaku dari Sa,id bin

- * Basyir, dari Qatadalq dari Basyrr bin Nuhaik, dari Abu
Hurairab, dari Nabi SAW, dan ia tidak menyebut An-Nadhar
binAnas.

Firman-Nya,'^4'^f;'^* (!i * Moka tatkol a Di a m e lihot I antai
istana itU dikiranya kolam air yang besm," maksudnya adalah,
manakala wanita ihr melihat istana tersebut, karena sangat b"oiogoyq
d4n ,.lcarena gerak-gerik hewan-hewan air di bawahnya ia

t" Mujat'id dalam taftirnya (hal. 519) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(eDte3).

r3'3 Al Qnrthubi dalam ta6irnya (13/309), Adz-Dzahabi dalwn Mizot Al l,tidal
(3ll9l), ia bedcat4 *Sa'id bin Basyir dho'if dfr meriwayatkm hadis munks},
Ibnu Adi datam l, Kottil Q1372), dan An-Nawawi &lam Tarr&ib Al Asmaa,
gtfit).
Makna lafrzh kiil Edalab waldta ),ang banyak b,uhmR
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menyangkanya laut yang dalam, maka ia menyingkap kedua betisnya
untuk menyeberang menuju Sulaiman.

Tahilil l€mi sesuai dengan takrilil para ahri takilil. Mereka
yang berpendapat demikian di antaranya yaitu:

27130. Al Qasim me,nceritakan kepada l<ami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada l<ami, ia berkata: Abu Su&an
menceritakan kepada Bmi dari Ma,mar, dari ertadah, tentang
ayq'.f3r$'nY6-'6aig:rtt j1-,;anoto*onkcpado,;,
'lrlasuklal, kc dalmt istaru'. l,Iaka tatkara Dia melitut lantai
istqta itu, difirorya kolan air yang besu,,, ia berkata"
"Maknanya adalah, istana ifu terb,at dari kacq sementara di
bawahnya terdapat air, maka ia menyangfunya itu lautian."l34

27131. ...ia berkata: Al Husain meirceritakan kepada kami, ia berkata:
I{ajjaj kepadaku dari Ibnu Juraij, teNilana firman
Allah\ 'zgi '4 "Dikirotw kotant air ywtg beso,,, ia
be[kafi4 "Maksudnya adalah laut 

"."1345
27132- Amru bin Ali menceritakan kepada k -i, ia berkata: Ibnu

Suwar me,lrceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Al
Qasim menceritakan kepada l*mi dari Atha bin As.sa'ib, dari
Mujahi( tentang firman Allab WG & ,:i':g *Dan

disingkqkmryn kc&u beti*ryn," ia berkata, ..Te,rnyata ked,a
betisnya berbulu, maka beliau (Sulaiman) berkat4 lApakah
ada ses,atu yang d4pat menghilangkan ini?, Meneka berkatq
'Pisau cukur'. Beliau me,njawab, .pisau cukrn

13{ AMunazzak datam tafsirnya Qt47g) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(et2te3\.

rr5 Ibnu Abu tlatim dalam trftirn)ra (g2sg$) dengan redaksi yang sama dari Atha
dan llaimah.

--{_e2!_l
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bekas'. Beliau lalu memerintatrkan pembuatan obat penghilang

bulu."l36

27133. Abu As-Sa'ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Hafsh

menceritakan kepada kami dari Imran bin Sulaiman, dari

Ikdmah dan Abu Shalih, keduanya berkat4 *Setelah Sulaiman

menikahi Balqis, Balqis berkata kepada beliau, 'Besi sama

sekali tidak pematr menyentuhktr'. Sulaiman lalu berkata

kepada syetan-syetan, 'Carilah apa yang dapat menghilangkan

. bulu'. Mereka menjawab, 'Obat penghilang bulu'. Beliau

adalah orang yang pertama kali menciptakan obat penghitang

br,lu.,,l3a7

Firman-Nyar'r-t6 d.'{* U,frL "Sesunguhnya ia adatah

istana licin terbuat dwi kaca," makzudnya adalalL Sulaiman berkata

kepadanya, "Ini bukan laut, melainkan istana yang dilicinkan, yang

terbuat dari kaca" Maksud beliau adalall ini bangunan dari l<aca.

- Talflilil kami sesuai dengan takwil para atrli talcwil. Mereka

yang b&pendapat derrikian di antaranya yaitu:

27134. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

me,lrceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij,'tentang ayat, '{}3 ia berkata,

"Maknanya adalab didirikan atau dibangrm."l3as

Firman-Nya, |* Afifi qX, ULOytJ 6G "Yo

Tuhonht, sesungguhnya aht telah berbwt zlwlim t*lwdap dirifu dan

aht'ierserah diri bersama Sulaiman,,, maksudnya adalah, wanita

r'* fbnu Abu Hatim dalam tafsimya QnSg4) dan Al Mawardi dalam An-Nukat wa
Al Wn @fTq dengan redaksi senada.

1347 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4t309,310) dan Al Mawardi dalam An-
Nukatwa Al Uyun@Dl1) dengan redaksi senada.ril Kami tidak menemukannya dengan redaksi ssperti ini di antara referensi-
referensi yang ada pada kami.
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penguasa negeri Saba' itu berkat4 *Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku

telah berbuat zhalim terhadap dfuihr' karcna aku telah m€nyembah

matatrari, bersujud kepada selain Engkau. &l"i$ e' "Vt 'Dot aht

berserah diri bersqna Sulaimon'. Sekarang aku bersama Sulaiman

patuh dan tunduk kepada Allah deirgan mengesakan-Nya. Ketuhanan

dan pe,metiharaan hanyalah milik-Nya, bukan yang lain."
' 

Ibnu T*ridtrrllrrt^telrtang ayat ini:

27135. Yunus menceritakan ke,paAaku, ia berkata: Ibnu Wahab

mengabarkan kepada lomi, ia berkata: Ibnu Taid ber&aa

tentang firman Allab '14 f# "Difirarqp kotwt air yang

besu." '---$#*U,frL "Serunggilnln ia adald, istona

licin terbuat dsi lcaca" Ia berkat4 *Sadarlah Ratu Saba'

bahwa ia telah dikalahkan .-'i ifr #' 5)b aSlj cir.-3

itj;ii S $ |* "Bdkatalah Balqis, 'Ya Tuhanh+

senatguluya aht telah berbua zlnlim terhadop drifu dot
aht berserah diri bersana Sulobnm keryda AIW fuho,
semesta alorn'."1A9

cco

W ?$y'i{,'\'35 6 
g# i6 "F 

i)fii7fin'
{jria( Si #:\6J# ) rHtG @ <-,r€zl

<,;::j'Fa,fi6ir#
oDursesnngguhnyo Kotni telah neng&tts l<egdt (l@nr)

T sarud wdua ns ela Shdtih (y urs bel"isrl=w),'S enrbaliah

Nlah' . fet$ frfu"dfu trlwrel<a (idi) hn golongmJ yorrJg

benrusthar- Dlra bqlmr'Ha kclttnlou- n engapo l<mw

ttte lbid.
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mhnf,lc ili:;egual<mbkmilm seDrahnrr (l<arru rrrintf,)
krlbail<nl?Henilaldahl<mumenrintomtrpan.llrprrdnNlah,

ogcr l<frrw tneidf,W rallmfr'.o
(Qs. AnN aurl l27lz 45.461

TatNyiI firman Altah: 'ifrb3ji,6J'+4i6";5 $f775$r
{l |;*:t,F -#1,-fit r;J 7,#-i6 @ Z;t- t-qp 6F

@ aB 'e:$'Kt a.,i'tr:'1 @an sesungguhnya Kaii tetah

mcngutus h"irrd" lfuumJ Tsonad saudtro mereha Sholih lyang
berseruJ, *Serrrbohlah Alloll' Tetapi tibadba mcreka fiodiJ dua
golongan yang bermusahan Db berfota, nilai kaurtu ,rrengapa

kamu minta diseguahan fuburufon sebelum [hamu nhta]
hebaihon? hendakloh karr.a numhta orrqrnn kepada Alloh, agar
kamumendtpd rohnul)

Allah SwT berfirman:'irtVj;i e\ C+-. {6 
";3 

$fT7fi,fi;
"seswtgguhtgn Kmri telah nengutus kcryda (kaurr) Tsotrud saudara

meretl, Shalih (yotg berseru), 'sembahlah Allalr'." Yang lvlaha Esa"

yang tidak ada sekr*tr bagi-Nya dan jengnlah kamu jadikan tuhan lain
bersama-Nya

Firman-Nya, -zi;1b-qp$F "Tetapi tiba-tiba mereka

$adi) dua golongan Wng bermusulun," maksudnya adalall namul
ketika Shalih dat^ng kepada mereka dan me,lryeru mereka kepada Allah,
tiba-tiba kaum Tsamud menjadi dua kelompok yang saling bermusuhan

terhadap senran Shalih; satu kelompok merrbenarkan dan beriman

kepg{a $halih, seaangkan satu kelompok lagi mendustakan dan l<afir

terhadap Shalih.

Ahli taloilil berp€Ndryat sqerti taktilil yang kami sebtrtkan ini.
Mereka yang berpe,ndryat demikian di antaranya adalah:
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27136. Mtrhammad bin Amru mencedtakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menc€ritakan kepada kami, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al tlarits menceritakan kepadaku,

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada l<ami, semuanya dari Ibnu Abu

Najrlu dari Mujatrid, tentang finnan Allah, -1i;:4 b-q
"Mereka (iadi) &n golongan yang bermusuhan" ia berkata,

"Maknanya adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang

yang kafir. Satu kelompok mengatakan batrwa Shalih adalatl

seorang nabi yang diutus, sedangkan satu kelompok yang lain

mengatakan bahwa Shalih bukan nabi yang diutus Allah.

lvlalrlrra{jn/i| adatab mereka bertikai dan berbeda

pendapal.'l3so

21137. Al Qasim -ro"oit trn kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada kami, ia berkata: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahi{ tentang ayar"j6t,
-z,iiie$ "Tetapi tiba-tiba mereka 0d, &n golbngan

yang bermustttwa" ia berkata, "Maksudnya adalah mtrlmin
dan l*6r'.,1351

Firman-Nya, "'fS:i 'fi #\ i';Lifr ') ,3i- 36 "Dia

berlrata, 'Hai koumht nengapa ksnu minta disegerakon kcbu'ukfr,

sebelum (kamu minta) kcbaikan.' ? "

Shalih berkata kepada kaumny4 *Watrai kaumku, mengapa

kalian minta disegerakan adzab Allah sebelum kalian meminta rahmat-

Nya?" Demikian menurut riwayat-riwayat beriltut ini:

27138. Mtrtrarunad bin Amru menceritakan kepadab ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isd

r3'0 Mujahid dalam ta6irnya (hal. 521) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(ea8e8).

r35r Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qur'm(51139).

i

I
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menceritakan kepada karni, Al Harits mexrceritakan kepadaku,
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada karrri, ia berkata:
Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu

llajrlU dari Mujatrid, tentang firman Allah, 6|,rfr') ,fr-
i i :r*:t ifi '*:U "Dia berkata, ,Hai koumht mengaw lumu

minta disegerakan kcburukan sgbelum (kamu meminta)
trebaikm'?" la berkata, ..Malsra i43r uaaun adzab Allah.
Sedangkan makna llgsi rt adalah sebelum ratunat
611u5.r:13s2

27139. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang ayag ,^lii-j1
7', '1'1 tt trnt , , . .utb*'5) "Dia berkata, 'Hoi kmtmht mengalw kamu minta
disegerakan'." Ia berkata, 'Maknanya adalah, dengan adzab

sebelum kebaikan. Makna 13ii adalah kesehatan yang
s€rllplll14r'1353

---Firman-Ny4 'itf .<if-i^ {j "Ht rdoHoh kmu meminta
ctmlrun kepda Allah," makzudnya adalab mexrgapa kamu tidak
bertobat kepada Allah atas kekafiran kamu, agar Allah mengampuni
dosa besar yang telatr kamu lalnrkan dan tidak menimpakan htrkuman
atas kesalalran besar yang telatr kamu lakukan?

Fimran-Nyq /: i;j'4 "Agor konu mendapat ral7mot,"
maksudnya adalalt agar Tuhanmu memberikan rahnrat-Nya kepada
kamu, dengan permohonan ampunan kamu kepada-Nya atas kelofiran
kamu.

ccc

t'' Mrjohid dalem tafsiraya Oal. 520) dan lb,nu Abu llatim dalam tafsirnya
(eD898).

1353 16r,, Abu Hatim dalam tafsimp (g2tgS).



T$sirAlJa,:Ilrrrfui

i5 fr S, S'*'{+ s6"it13 ;;.-, 4ffi fie
@i'fi

"Mqel<a 'I(olni mendaqd ndsib yorrg malmrg,
disebabl<ffi l@w ilat orutg. umrg yorrrrg b^stotntt'. Slulih
beilate'Nosibmu ado Wdosisi AIIdh, (kilnt lorlni yorrg

metgadi sefub), tctapil@wl<eml yorrJg dhtii'.'
(Qs. An Naml l27lz 471

Tskwit fiman Atteh: S ;,t t*:€l* J1i'$fr i;, 4ffi fie
@ i'#ij 5 (Merctu nuniawab) oKarrri rncndopot nasib yang
,nalang, disebabkan lcorrra dan orangorang yailg beserlanuo Shalih
berhota, oNasibmn ona pda sisi Allah, Ibahon ht rri yong nunjadi
sebabJ, tetapi karr.u kawnyug diuii)

Malsudnya adalab l<arrm Tsamud berl@ta kepada Shalih, nabi
mereka, '6gi *:; 4 W nKami mendapat nasib ywtg malang,

disebabkon ksnu do, or(mg-orang ywrg besertqn*" Kami
mendapatkan nasib malang karenannr dan para p€ngikutuu Nasib sial

tetatr memperingatkan kami bahwa kami akan ditimpa hal-hal yang

tidak menyenangkaq dan berbagai musibah karenamu Nabi Shalih lalu
menjawab merekq g+'€:* "Nasibmu ada pada sisi Atlah' Hal-
hat tidak yang menimparru hanya diketahui oleh Allalu
tidak seorang pun yang mengetahui kapan itu akan t€rjadi, apakah yang

kamu perkirakan itu berbagai musibah dan hal-hal yang tidak

menyenangkan, kesehatan" harapan, dan hal-hal yang menyenangkan

yang tidak kamu harapkan"

Ahli takwil berperdapat seperti talo'il yang kami sebutkan ini.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah:
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27140. Ali menceritakan kepadakq ia berkata: Abu Shalih

menceritakan kepada kard, ia berkata: Muawiyatr
menceritakan [enadatami dari Ali, dari Ibnu Atbas, tentang

firman Allah, fi'n&* jG "Sl-tth berkata, 'Nasibmu ada
pda sisi Altah'." la berkata, "Maknanya adalall semua

musibatr yang menimpo kamu.'r1354

27141. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada karri, ia berkata: Abu Su&an
melrceritakan kepadakami dari Ma'mar, dari Qatadatr, tentang

finnan Allah, $'*-;*.* "Nasibmu ada pada sisi Allah," ia
berkat4 "Maknanya adalall perbuatan kamu ihr diketahui oleh
Allalh:rl3ss

Firman-Nya, 'ttjfr ij$ $. "Tetapi knmu kaum yang diuji,"
maksudnya adalalU kanru adalah kaum yang sedang diuji. Tuhanrnu

mengujimu ketika Dia mengutusku kepadamq apakah kamu menaati-

Nya dengan melaksanakan perintah-Nya, kernudian Dia merrberikan
balasa,pahala kepadamu. Atau kamu tidak mematuhi-Nyq sehingga

kamu melakukan perbuatan yang bertentangan de,ngan perintatr-Nya

sehingga kamu tayak menerima hukuman-Nya

aeo

<,;r#;{;,ffi 46:#-y,'q'A{SOGg,
64t1-*ylj;ii^;t{45 jiu,t;56;fi c

@<i,4<fi,y.$Gg,
'3s Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (g2Sgg) dan Abu Ja'frr An-Nuhhas dalam

__ Ma'oi Al Qtr'm (5/140) dengan redaksi senada.
r3t5 Abdurazzak dalam tafsirnya Qt479), Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya

(92899), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Taruil (4Bll).

@
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"Doat ilikota itu aila sertilfil orffrglakd.lald yurg nenrha
leerusalcm ili nutlcabwrri, dan nsela ddakbefunt

lcefuil<ut.Mqelrcfukatr'-'Buatmpallahkffi wilengan
runnrl AI/r/4 fuhwo kita annguh.,sungguh al@r

nenyq@tgrrydilengantiba,tihdfusefialcehwgmryodi
malrrrrr hffi, l<srnnfim kita l<atal<m Wada w arisry a

(bahwa)kircAilaknwtyalsilcml<miml<ehwgutyaihr,
ilm sesmgdmya k;ta adalah onmg.orcmg yorrJg benfr' .'

(Qs. An,Naml l27l: 48.491

Takryil firman A[rrh: .|j,p.jfi 463=t-# 4 P-ifi a66
ey .rfi a* 6+ v .d):lij$'f i;Y {45 61,W6!Jr3 @ 6;$,
@ 634 Qhn di kota itu ada senbilan ororrg toki,toW yarrg
n errrbuot kcrusakon di muka bun i, dtn mereka tidak berbuot
keboihorl Mereht berkotq "Bersunpnhlah hantu dengan narna
Alloh, bahwa Hta swgguh-sungguh ofun menyerqtgnya *tgan
tiba$ba bqefii kcluorganya di rnalarrlhari, kemudian Hta futahan
lepoda warisrya [bahwal kita tifuh ncnyahsikan herrratitn
keluoryatya ilq aon sesungguhnya hita qdolah orung4rang yang
benar.o)

Uarcuantra adalalL di kota tempat Shalih, yaihr negeri l<arrm

Tsamu4 t€rdapat sembilan orang laki-laki yang membuat kenrsakan di
muka bumi. Mereka sama sekali tidak melakukan kebaikan. Perbuatan

merusak yang meneka lala*an adalah kafir kepada Allah dan
menentang perintah-Nya Meskipun selunrh orang kafir itu melakukan
kenrsakan di muka bumi, akan t€tapi Altah mengkhusrskan

telrtang sembilan omng tersebu! karena sembilan orang
itulah yang telah melakukan -*renwtrt riwayat yang sampai kepada

lomi- penyembelihan unta mukjizat Nabi Shalih AS. Mereka
bekerjasama melakukannya, dan mereka adalah kaum Nabi Shalih AS
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yang bekerjasama membunuh Nabi Shalih AS. Sebelumnya telah karni
sebutkan kisah dan berita tentang mereka

Ahli takwil berpendapat seperti tah^,il yang kami sebutkan ini.
Merekayang berpendapat demikian di antaranya adalah:

2714;i. fr{unanunaa bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa
menceritakan kepada karni, Al Harits menceritakan kepadaku"

ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

Waraqa menceritakan kepada karni, semuanya dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang aya\ +$'{'i "sembilan orang
laki-laki, " ia berkata, "Maknanl,a adalalU sembilan orang laki-
laki yang berasal dari l<aum Shalih.'trse

27143. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: AI Husain
menceritalon kepada l@mi, ia berkata: I{aiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dar-r Mujahid, de,ngan riwayat yang

sama

271&. Muhammad bin Sa'ad menceritakan

Ayahku menceritakan kepadaku,

menceritakan kepadakq ia berkata: Ayahlrr menceritakan

kepadaku dari ayatrnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah,

aj"yi,-{: $g A6)3--S2, ,4 rgiAg?_e ,,Dan

adalah di kota itu senbilan orong laW-laki yang membuat

kcrusakan di muka bumi, dqt mereka tidak berbut kibaika n, "
ia berkdq "Meneka adalah orang-orang yang telah

':' menyembelih unta mu(iizat Nabi Shalih AS. Mereka berkata

ketika menyembelihnya, 'Kita mqryerang Shalih dan

keluarganya pada waktu malam s@ara tib6-tiba" kernrdian kita
membumrh meneka Lalu kita katakan kqada keluarga Shalih

kepadakrf ia berkata:

ia berlcata: Pamanku

1316 16r, Abu Hatim dalam tafsinrya Ong0f,|.
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yang lai& 'I(ami tidak melihat apa prm. Katni tidak

mengetahui peristiwa itu'. Allah lalu membinasakan mereka

semua'1357

Firman-Nya, {-fr 4 $Vt;:.f; $(s "M"reka berknta,

'Bersumpahlah kamu dengan 
-noma 

Allalr, bahwa kita sungguh-

sungguh akan merryerangnya dengan tiba+iba beserta kcluarganya'."

Maksudnya adalah sembilan orang laki-laki yang men$ak di negeri

kaum Tsanrud dan tidak berbuat kebaikan. Mereka saling berkata"

j;U tpf; "Bersumpohlah kamu dengan noma Allah," untuk

bekerjasama Kita akan menyerang Shalih dan keluarganya pada waktu

malam secara tiba-tiba, kernrdian kita bunuh mereka Lalu kita katakan

kepada keluarganya yang lai& "Kami tidak menyaksikan kematian

Shalih dan keluarganya."

Ahli takwil berpendapat seeerti tahilil yang r<ami sebutkan ini.

Mereka yang b€rp€ndapat dernikian di antaranya adalah:

27145. lvfirbammad bin Amru menceritakan ke,padahr, ia &dcata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkda: Isa

menceritakan kepada lrami, Al llarits me,lrceritakan kepadaku,

ia ber**a: Al llasan menceritakan kepada lrami, ia berkma:

Waraqa mencerita&an kepada lomi, scmuanya dari Ibnu Abu

Najrtu dari Mujahi{ t€otang ,y* 6\W6 "Bot*rrphloh
kont dengan rwru Allah," ia bet*da, "nA*rsmya adalalt

bcrsumpshlah kamu dcngan nattra Allah untuk memHnasakm

Shalih" Akmt€tapi, belum sampai merckakcpadaNabi Shalih

AS, mcreka scmua tetelah birao.'l3tt

,rfl lbid.
r3s Mulahid datam taftirnya (bal. 520), Ibnu Abu Hatim datam taGimfra (912901),

dan Abu Ja'frr An-I.luhhas dalan taftirnp (51142).
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27146.; AI Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid, ungkapan senada.

Firman-Nya" j;UWf; "Berstnnpahlah kamu dengan nama
Allah, " mengandrmg dua makna:

Pertama, dalam bentuk rushab, posisinya sebagai khabar.
Seakan-akan ayat ini berbtrnyi l;:iif it "orang-orang yang
bersumpah itu berkata".

Dalam qira'at Abdullah disebutkan &q fPW 't;i,lU- li
"Orang-orang yang tidak berbuat kebaikan itu beriumpatr dengan nama
Allah', tanpa latazh 6(s. Qt "'at ini menunjukkan bahwa lata*.
I l7(i aaUmbentuk nashob,seperti yang telatr aku sebutkan.

Keduo, dalam benn*jazm, seakan-akan mereka berkata kepada
sesarna mereka lt;lt "bersumpahlatr kamu dengan nama Allah'.

Menurut pendapat keduq lafazh {45 bisa dibaca dengan

hnn{.ra', i!*5 ataahvruf mm, {i i[t*r"o oi*g yang mengucapkan
latazh ini juga ikut bersurnpatr, meskiprm ia yang memerintatrkan, akan

tetapi ia juga ilort bersumpatr. Sebagaimana latazh ol,ii Jl ,*U q f:!z,4lt

"bangkiflah kamu bersama kami, kita akan pergi tepaaa'si anu" dan
lafazh {tr:F f;4t "bangkitlatr kamu, perglah kamu kepadanya".

Jadi, menurut pendapat pertam4 dengan bentuk naslub.Bacaan
dengan huruf n r, 'liI$'uaauf, bacaan yang teUid Asin, karena

maknanya adalalL orrrrg--o.*rg yang bersumpah itu beikata, "Kita akan
menyerangnya secara mendadak pada wakttr malam.'l Boleh juga

dibaca dengan huruf ya','5,$, sebhgaimana lata 'tlri'if-{ "kami
akan memuliakan bapalanu" dan latazh ltd 'OIil! idi" akan

memuliakan bapakrnu".
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Mayoritas ahli qira'a, Madinah membaca ayat ini dengan huruf
nun, ry Demikian juga mayoritas atili qira'at Bashratr dan

sebagian ahli qira'at Kulhh.l3se

Mayoritas ahli qira'at Kufah membaca ayat ini dengan huruf
ra'. Kedua htrnrf ra' dibaca dlwmmah.

Sebagian ahli qira'at Makkah membaca ayat ini dengan hunrf
ya'.

Qira'at yang paling benar menurutktr adalah qira'at dengan

huruf nun, V,arena kalimat ini lebih fasih menunrt dua bentuk kalimat
yang telatr larsebutkan; nashab dan jazm.l360 Meskiprur bacaan yang

lain tetap slwhih dan tidak rusak, sepeni yang telatr kusebutkan. Aku
tidak menyrkai bacaan dengan huruf ya', l<arena sedikit sekali atrli
qira'at yang membacanya demikian.

Firman-Nya, 4 "Akan merryerangnya," maksudnya

adalalL mereka akan menyerang Nabi Shalih AS pada wakur malarn

s@ara mendadak, kemudian mereka dibinasakan

27147. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamatr

menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishak, ia berkata, "Ivlari
kita bunuh Shalib jika Shalih ihr memang benar ancamannya

bahwa adza;b akan tunur setelah tiga hari, maka kita terlebih
dahulu membunuhnya sebelum adzrrb itu firun. Jika ia
berdusta, maka kita telah membunuhnya beserta untanya."

t35e gira'at hnam Hamzah dan Al Kisa'i yaitu 45 &r, t*q.Lj0, dengan huruf
ta', danhunrf ,a'kedua berbaris dhanmah,llemudiair AF i derngan hpruf larr
berbaris dhammah.
Ahli qira'at lainnya lainnya membacanya dengan htruf nzn pada keduanyq dan
ta' serla lamberbarisfathah.Lrhat Hujjah Al Qiralr (hd. 530).

1360 Ini merupakan pendapat Ath-Thabari. Adaprm pendapat yzrrg shahih adalah,
ke&n qira'at tersebut termasuk qira'at yaa9 mutaryatir dan ahTi qira'at
membaca masing-masing dari keduanya. Lihat Ithaf Fudlula Al Basyo (hal.
337).
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Mereka lalu mendatangi Nabi Shalih AS pada waldu malam
untuk meny€rangnya dan keluarganya. Akan tetapi malaikat
menimpakan batu kepada mereka. Ketika mereka tidak
lomjung kembali, teman-teman mereka pur datang ke rumatr
Nabi Shalih AS, dan mereka dapati kepala teman-teman
mereka ihr telatr peoah tertimpa g4o.136l

Firman-Nya" <-r3r+4$ "Dut sesrmgguhryn kita adatah
orang-orqrg yang benar," maksudnya adalab akan kita katakan
kepada keluarga Shahlt "sesrurgguhnya kami berkata benar, bahwa
l<ami tidak menyaksikan kematian Shalih dan keluarganya"

ooo

4*f'6 GE -<,ii;_{ {r k4 GFrj H'bK,
@'r-,;# ;iti; i#11 c;t eg,'^;rt 6LL

"DwJ nrrlrelca fum muencanalcmt mol<ar ilengansnnggrh.
snngguh ilonl<orrrri mshwonalcur mal<ff (pulo), *tmg

nwelafinaknerryadari.Ivfal<optharikfi ilahbetap
sesnnggulury a alriba, mal<frr mqelca ifl.t, bahwcncrrJyoKani

metrtinasal<m nrr:elca ilm l<am mqelca *nutmryo."
(Qs. An Naml l27lz 50,51)

Tatwil firman Allrrh: { $ H EFSS iU. W
@ |4 ;i:f; #11 e\ A;3, 

2^?i 6a 4fjfi@ <,rp;
@an merelra pta, ,nercncanalun ,rrf,hor dengan swtggtth+tngguh
dan Koni mcrencanalwn makar [pr.bJ, sedang mereka tdak
nunyodarl Malca perhoti*anlah betopa sesungguhnya alcibot mahar

1361 15oo Abu Hatim dalam tafsirny a (9D900).
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mereka itu, bahwasanya Kami numbinasakan mercka dan kaum

mereka semuanya)

Maksudnya adalah, sembilan orang laki-laki yang melakukan

kerusakan di muka bumi itu berkhianat kepada Shatih dengan datang

pada waktu malanr untuk membunuhnya dan keluarganya. Shalih tidak

merasakan itu.

Firman-Nya, t4. 166 "Dan mereka pun merencanakan

malrar dengan sungguh-sungguh," maksudnya adalab maka Kami
timpakan hukuman Kami kepada mereka Kami segerakan adzab Kami
terhadap mereka

Firman-Nya, Aili:'Sjt "Sedang mereka tidak menyadari,"

maksudnya adalalt mereka tidak merasakan tip-u daya Karni.

Sebelumnya telatr kami jelaskan beberapa pendapat seputar

maknatipu daya Allah terhadap orang-orang yang melakukan tipu daya

terhadapNya. Artinya Allah menimpakan adzab-Nya kepada..mereka

saat mereka lalai, atau mengulur waktu terhadap kekafiran dan sikap

menentang seseorang terhadap perintah-Nya Kemudian setelatr itu
Allah menimpakan adzabNya kepada mereka ketika mereka tidak
menyadarinya dan ketika mereka lalai.

Ahli tal$il berpendapat seperti tat<vvil yang kami sebutkan ini.
Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalatr:

27148. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia
berkaa: Mu'ammal menceritakan kepada karri, ia berkata:

Su&an menceritakan kepada l<ami dari Al A'masy, dari Syanu

bin AthiyalL dari seorang lelaki, dari Ali, ia berkata "Tipu
daya itu adalah pengkhianatan, dan pengttrianatan itu adalatr

kekafiran"1362

1352 Kami tidak menernukannya dengan redalsi ata.u sattqd seperti ini di antara
referensi-referensi png ada pada kami.
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27149. Yunus melrqitakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab
mengabartan kepada kami, ia berkata: Ibnu Z*rid tr':rlarta
teNtang firman Allab H,tfir3H.W "Dan mereka

Wt meretrcanakan makor dengan smgguh-sungguh am tAmi
,nerencanakan makor (pula)," metreka mengatur suatu
rqrcana, dan Allah juga membuat rencana terhadap mereka.

Mereka melakukan suatu tipuan, maka Kami lakukan suatu

tipnan t€rhadap mereka -<ri'.!r:{f$ "sedang mereka tidak
merynfui. " Tipuan I(ami, sedangkan Karri dapat mengetatrui
tipm mereka. Mereka berkat4 *Shalih menyatakan'batrwa
adzab akan ditimpakan kepada kita dalam uxaktu tiga hari,
maka kita bunuh saja ia dan keluarganya sebelum itu" Nabi
Shalih AS memiliki suatu masjid di suatu lembah di negeri

Hijr, tempat ia melaksanakan ibadah. Mereka pergi ke suatu
gu4 me,reka berkate *Jika Shalih datang untuk beribadalr,

maka kita "kan membunuhnya Jika kita telah membunuhnya

dan keluargany4 maka kita segera kembali." Oleh karena fu
Kami timpalon adzab Kami kepadamereka

serelah itn beliau mernbacakan aya\ {45 idV IFG $C<i +di Cy .rfi afi: G I u .p;'til'ilt*,, Mer e ka

berkaa, 'Berstmrpahlah kamu dengan nama AAah, balwa Hta
sunggtrt-swtguh akan .menyerangnya dengan tiba-tiba
beserta kclu*ganya di nalam hqi, kcmudian Hta katakan

kcrydo wtisnya (bahwa) kita tidok menyabikon kentatian

kctuogo4n itu, dat, sestmgguhnya kita adatah orang-orutg
y@rg'beno'.' Allah lalu mengirim batu dari anak bukit
menuju mereka. Batu itu akan menimpa mereka Ketika
mercka masuk ke dalam gu4 batu ittr melruhrp mulut gua.

Kaum mereka tidak mengetahui keberadaan mercka Mereka
juga tidak mengetahui apa yang dilakukan Allah terhadap

kaum mer,eka Allah telatr menimpakan adzab.,Nya di mana-



man4 namun Allah menyelamatkan Nabi
oftrng-orang yang bersamanya. 

1363

Tdfff,Akxl,ffi

Shalih AS dan

27150. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain

menceritakan kepada l<arli, ia berkata: Abu Sufyan

menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

ayat, IH, 6i3, iU. ItK6 "Don mereka p*t
, merencanakan mako dengan sungguh-nmgguh am tAni

meretuanokon mako (Wla), " ia berkatq *Allah

batu terhadap mereka sehingga mereka terbunuh."I3a

Fimran-Nyq A;Z '^iri 64 4{ Jffi "Maka
perlwtikanlah betapa sesunggulvrya akiba mako mereka it.tt,"

rnaksudnya adalah, hai Muhammad, lihatlah dengan mata hatimu akibat

yang diterima kaum Tsarnud atas pengkhianatao mereka kepada Shalih.

Apa yang mereka peroleh akibat kesesatan, sifat melanrpaui batas, dan

pendustaan teftadap Shalih. Itulah hukuman Kami terhadap orang-

orang yang telah mendustakan para rasul utusan Kami dan oranggrang
yang bersikap melampaui batas terhadap IGmi. Oleh karena itu,
ingatkanlah orang-oraog Qraisy kaummu, dan jil<a mereka

mendustakanmu maka mereka akan menerima adzab seperti yang

diterima oleh kaum Shalih atas pendustaan meneka terhadap Shalih.

Firman-Nya, '6 tr!; #1; S1 "Bahwasanln Kmi
membinosakon mereka don kaum mereka semuon))a," maksudnya

adalab sembilan orang kaum Shalih yang merusak di muka bumi itu
.Kami binasalen, tidak seorang pun yang Kami sisakan.

Terdapat perbedaan qira'at dalam membaca lafazh gl
"Bahwasanya l(orrri,'

t363 a1 Baidhawi dalam tafsirnya (4D71), Abu As-Su'ud dalan tafsirnya Qnn),
Al-Alusi dalam Ruh Al Ma'ani (l92l5), dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya
(9 D902) dengan ringkas.

r3n Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya Qn9O2}
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Mayoritas ahli qira'at negei l\ju dan Bashratr membacanya

dengan baris kasrah, karena awal lolimat.

Mayoritas ahli qira'at Kufah membacanya iit/" t3l d"rrg*
huruf atifbeftansfattwh.l365 Jika dibaca berbansfithah, maka lafazh
t-31 mengandung drra bentuk i'rab;pertama, ra.fu ',l@rena dikerrbalikan
dan mengiluti lataz}l.. Kedua adalah naslab, karena dikembalikan

kepada posisi ij5, sebab Ui Wuaupada posisi nashab,atau bisa juga

dengan melakukan penyebutan 6tLsqana berulang, maka menjadi

it;l.ttf eft'z$olts Vf, qb ot{JS '}i6.1naka rihatlah akibat

tipu daya mereka? Akibat tipu daya mereka adalah pembinasaan yang

Kami lal$kan terhadap metreka".

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar menurutku dalam

masalah ini adalah, kedua qira'at ini sama-srma qira'at yang masyhur

t36s gira'afNarfr, Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ibnu Amir yaitu ii'uii rtt dengan huruf
ald berbais lcasrah, kare-na awal kalimat dan awal fihabo. Alasan mereka
,mun ruf-n bk \; <tZ= 4! "Baapa sesung;guluya ahibd
malro mereka iirl" r-ata tir: oduluh *^ 6U. sedangkan 4{
berada pada posisi noshab, sebagai khabar 64. Bisa juga 4U
mengandung makna telah terjadi. Jika demikian, maka Cf pada posisi

ftal, sehingga makna ayat ini adalah, bagaimanakah kondisi terjadinya akibat
tipu daya mereka? Baik atau buruk?
Para ahli qira'at negeri Kufah membaca ayat, #i1 L3l dengan hunrf
aty' berbaris fathah. Alasan mereka adalah qiratat IUfrlai, 45 ;tr$
iK .{,* 6LL "maka perhatikanlah betapa sxutrgguhnya akibat
ini*a, mereka r'rr". Menurut qira'at ini, lafrzh #i1 L3 pada posisi

rafa' dat nashab; rofa' :ib dikerrbalilon kepada ' '-*i.Dengan demikian,

latazh #3r" - G.mengikuti . '*U,. gebingga kalimat tengkapnya adalah

1P;eJ i'jt iiir+f uitr-l oLii'd,3 iJ 6. rosisinya b adal terhadzp'',.i;I,,
tUt"gti" 4{ fosiiinya nashab,sebagai khabo 6'a. Huruf tg

dibaca nashab jika 131 dan kalimat setelatrnya diposisikan pada posisi

klnbs kana; maka malcranya adalatr, lihatlah bagaimana akibat tipu dayg
merek4 yaiqr dibiqasqkan.,Bjsa juga t3l dibaca nashab,)rang mahan},a JartJ
}LL|,J6 utf irrJ:; i36 i,tf ij5 lihatlah bagaimana akibat tipu daya mereka,

iesungguhnyd Kami tefarh membinasakan mereka' Lihat Huiiah Al Qha'at (hal.

slr).
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dibaca oleh para ahli qira'at di berbagai negeri. Maknanya pun saling
mendekati dan sama-sama benar.

400

#L5,ry"osLlWQ1+L;#ia6
@ 6;i\t3r4i fir. 6ji t*'v @t 6rIJ-
"Malrg iatlah rumah.ntmah mqelca df,larrJl<eddmJ run*,th
disebabl,anbzhalhwrr mrr:el<n Sesnngguhny a paila ysrJg

detnikian itu (tsrdagt) pelaiaran bdgi l<Mrl yoatg
mutgetalani. Dan telahl<uni xlandlcmt or(mg.or(mg yfrJg

bqlnm ilan msela itu *lalu bqtakwa."
(Qs. An,Naml l27lz 52.531

Talvil firman Auah: 4' A 6LWL"L4- rL ;4i6t,
@ G;iL.Vus ;ic 6.$ iJv @ a*x. -,;y{.$ u"i"
ildAh rwnah-rrmuh tmereha dolom heodaan runtuh disebobhan
hezhalinun mcreka. Sesungguhnya pado yang demikian itu
[terdapolJ pelajaran bagi haum yang nungaahai Dan telah Kani
selamathan orangerang yang berimon dan merelct itu selolu
bertohta)

Maksud firman Allah. "6.L ii3i 4i,i ,,Maka itutoh
rwnah-rumah mereka dalant t rioin runfiih,' adalah, rumah-nunatr
mereka kosong dari mereka, tidak ada seorang pun dari mereka tinggal
di rumah itu. Allatr telah merrbinasakan dan memusnahkan mereka.

Firman-Ny4 W L, "Disebabkan kczholiman mereko,"
maksudnya adalalL karena mereka telah melalrukan keztraliman
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terhadap diri mereka sendiri dengan mempersekutukan Allah dan

mendustakan para rasul utusan-Nya

Firman-Nya, --;:C. #'L1-Y Af' O 6L "sesungguhnya

Wda yang demikian itu (terdopt) pelajour bast koum yang
mengetalrui, " maksudnya adalab sesunggubnya dalam tindakan Karni
terhadap kaum Tsamud, seperti yang telah IGmi ceritakan

dalam kisah ini, wahai Muhammad, t€rdapat pelajaran bagi l@mmu
yang mendustakanmtr terhadap apa yang engkau bawa kepada mereka

dari sisi Tuhannu.

Firman-Nya" W(Q-$|GV "Do, telah ltumi selamatkan

orang-orang yong beriman," malsudnya adalab IGmi selarnatkan

Stralib rasul utusan I(ami, dan orang-orang yang beriman kepadanya

dari hutcuman danadzab yang Kami timpakan kepada kaum Tsamud.

Fimran-Ny4 6i'i lj'113 uDon mereka itu selalu

bertakwa," maksudnya adalalL orang-orang yang bertalova dengan

keimanan dan kepercayaan mereka kepada Shalih, semerntara adzab

flafirditimpal€n kepada [<amu Tsamud. Demikian juga de,ngan engkau

dan para pengikutntl wabai MuhamTa{ ketika hukuman Kami

ditimpakan kepada kaummu yang musyrik.

Diriwayatkan bahwa ketika hukrunan dan adzab Allah
ditimpakan kepada kaum kaum Tsamu{ Nabi Shalih AS dan orang-

orang yang beriman kepadanya perg ke negeri Syam dan menetap di

Ramallalt Palestina.

eec

@ at* 3\3't4tn6j,G -* ; l 36 iyels
@ aiA?5'31 :5";ai Ei n|# 1q$6'fl
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oDan (in3atlah lcisah) Inth, ketikn diabqlcatal<epadn
l<aurnnya"'Mangapal<ilnwntffi geridkarJpuhnunf dri"yd,
itu seilmrg l<anau nwlilwt (1ry a) 7' Mengap a l<fr nw nvrdfrangi
laki.laki unatk (rnr.elnr.erauhi) nofw(rnu), bul<mt (nenaaansi)

wanita? Sebatmryal<,arw adaldhl<nnn yolng ddak
mmgetalwi (akibot pbuatarwur) ."

(Qs. An,Naml l27lz 54.551

- Takrril firman Allah: ijvini 63,G -* i)36 iy&,$
'y4i ei n:Z# xqt$rfql @ 6r);i ;t{,@ ZllzA'F *
@an [ingotlah hisahJ Luth, leetiha dia berkota kepada kaumnya,

"Mengapa hanu nungerjahan perbuotan fahisyah itu sedang kanu
melihat[nyaJ?' Mengapa hamu mendatangi tahi-taW untuh

fitumenuhiJ nafsu lmuJ, buhan [menddangiJ wanita? Sebenarnya

kamu odalah haunyang tidak nungetahui [akibat perbaotorrm$

Allah berfinnan: Kami telatr menutus Luth kepada kaurirnya"

ketika ia berkata kepada mereka, 'Wahai kauniku." ;X"J"frii 6jtG
-/- d;3 "Mengapa konu mengeriakan perbtntan fahisyah itu sedong

lramu memperlilwtkon(nya)?" Srmgguh, itu menrpakan perbuatan keji.

Tidak seorang pun sebelum kamu pemah melaktrkan perbuatan keji

sepeti itu.

Firman-Nya, t;;:, xE'416.fi,$ "l,t ngry kamu mendatangi

laki-laW mnk (memenuhi) nafsu(mu)," maksudnya adalah, mengapa

kamu mendatangi lald-laki untuk memenuhi nafsumu, bukan pada

kemaluan wanita yang telah dihalalkan Allah kepadamu dengan

pernitotant

Firman-Nya, 6j$"€fi,!. "srtrnffttyd kamu adolah koum

yang tidak mengetalnti (akibat pbrbtntanma/," maksrdnya adalah, itu
kamu lakukan karena kamu tErmasuk orang yang mengerti akibat



SrruhAn'Ndrnl

perbuatanmrl tidak mengetahui betapa besanrya hak Allah terhadap

dirimu, akan tetapi kamu menentang perintah Allah dan rasul utusan-

Nya

oco

'g-i e *j\r$ $6 J Jy"*;; iG <,t1 t3
@'otXg,,1c.;#t

"lvfaliuddaklainidwafur,l<mnmyanwfufu il<mnensdnkfib
'U$dahLuthberrcfiil<chwsarryailminegutrru;lcfr eno

sesnngguhny a nrrr"rellu itu orang-otutg ymrg (nendakwal<art
ilhirrya) fuzisih'.' (Qs. An Naml l27lz 56)

Tat$,it lirman Atph: 3(.VA fJA fr Jt +;i lE 64$
@ q;1s- eG #I=6;i i +j Mok" tida* tain iawaban
lnwnnya melainkan mengataleut, oUshlah Luth fusertu keluorganya

dari negerima; karena sesungguhnya merekt itu orang.orung yang

fuundakwaton dirtuyal bersih.)

Allatl berfirman: I(aum Luth tidak memiliki jawaban ketika

Luth melarang mereka melakukan perbuatan yang dilarang Allalu yaitu

melakukan hubungaghomoseksual. Mereka hanya berkat4 *fifry3
'aiilfi,- ,}C {A=6;J 4'usirlah Luth beserta kcluargaryn doi

negerimu; koena sesunggubrya mereka itu orang<rrarrg Wg
(mendalcu,akan diriryn) bersih." Mereka adalah orang-orang yang

menyatakan diri suci dari perbtratan homoseksual. Demikian menurut

riwayat-riwayat berikut ini:

27151. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: AMurrazzak

mengabarkan kepada kasri, ia berkata: Aku mendengar Al
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Hasan bin Imarah mexryebutkan dari Al Hakarn, dari Mujahid,
dari Ibnu Abbas, tentang firman Allalt 'ArfrY_e6,,dorg-
orang yang (mendokwakan dirinya) bersih,,, ia berkata,
"Maksudnya adalah orang-orang yang suci dari perb,atan
hofiloseks 'al"'1366

27152. Muhammad bin Amru menceritakan kepadakq ia berkata:
Abu Ashim menceritakan kepada karli, ia berkata: Isa
menceritakan kepada l<arri, Al I{arits menceritakan kepadakrl
ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada lerni, ia berkata:
waraqa memceritakm kepada kaEri, semuanya dari Ibnu Abu
Najrlr, dari Mujahi{ tentang firman Allah, 'Arfr1S-eG #t
'Sesungguhnya mereko itu orang-orang yang (mendakwakan
dirinya) bersih," ia berkata, ..lvlaksudnya adalalL mereka
adalah oftmg-orang yang menyatakan diri suci dari perbuatan
homoseksual dan melakukan hubungan intim dengan wanita
lewat dubur. Kalimat ittr mereka ucapkan sebagai ejekfr,l367

27153. Al Qasim meaceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Hajjaj me,nceritakan
kepadaku dri Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firrran AllalL
'Arfr1$_ " Or ang-or wtg Wn g (me ndakw a kan dir inya) b er s ih,,,

ia berkate "Maksudnya adalah suci dari dub,r laki-laki dan
perempum. Mereka mengucapkan itu sebagai ejekan.,l368

27154. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada karni, ia berkata: Abu Su&an

136 Ibnu Katsir dalam tafsirnya (l26s)dan As-suyuthi dalam Ad-Darr Al Mantsur
(U633\.

"57 Muiahid dalam tafsinrya (hat. 520), Abu Ja'far An-Nuhhas driram Ma,oni Al
Qr'm (5/143), Ibnu Hajar dalarn 7a111rish Al Habir (3llt0), ia berkata,
"Demikianlah Ahmad meriwayatlcannya dari Isma'il aari et-lats, dan Al-Iaits

,rr, fffifr 
Yang dha'if;'
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menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang

ayrd- 'arfr1fi-,rG #I "sesungguhnln mereka itu orang-

or(mg yang @endahwakan dirinya) bersih" ia berkata'

"Maksudnya adalah, kaum Tsamud mengejek tanpa ada

ejekan, 'Mereka adalah orang-orang yang menyatakan diri suci

dari perbuatan jelek'.' I 36e

oco

6#i*WJafi ,i.:9\$y;;Y,1St:4U

@'qt$\fi1';6:tfr#
"MalaK<frrJisela,rrrord<mtdiabesetal<ehwgm.yarl<eazrrli

istrfu ryc-Ifu nitelahmenaldi:rltmdiatrrrnorny'rorumg.onmg
y ang tzrtinsgdt (dibUaslcmi . Dan l<oalni tunui<ut lrr,tiorrt

atns nseJa (lwian furri, n.al<n @ttd hmfuah lwiorrl yarrrg

diAiiqatm atas orutg.orutg y441rg diffi peringgfott if,luo: ' ; (Qs. An,Naml l27lz 57'581

Talrwil fimln Allah: <*lti'ntl;31,&;1 $Ll^l;t"i*t
@ ariiii F rt:rtSl #tfiV @ Ur*" Ka,rri setanottun dia

beserta tseluarganya, *eiwti istrhya Kan i tclah nunaffihlun dia

tcrnosuk ofang4fang yar.g tertinggal tdibirusaAttl. Dut Korri

twanfon hrlion otos nutefu lhuiott bott4, ,,tohL o"'ot buruh'blt

hujan yang a*waan otus orung4fang yang dibefi peringotun itu)

Allah berfirman: Kami selamatkan Luth beserta keluarganya

dart ad:lrlb Kami, kecuali istinya' b::S "I(ami telah menakdirkan

t36e Abdurrazzak dalam tafsirnya Qt48O) dan Abu Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani

Al Qur'u(slr43)-

$$@



TdsfrAkX?ao0rlr

Dia." Kemudian Kami tetapkan bahwa istinya ifi 6*tif lr
"Termafiik orang-ordng yang tertinggal (dibinasalan). " Maksudnya
adalah orang-orang yang tersisa.

Firman-Ny4'fu*t;tV "Dan Kami turunkan hujan das
merelra ftujan batu)," maksudnya adalah, Allah menurunkan hujan
batu kepada mereka dari langit. Amat buruklatr hujan yang ditimpakan
Altah.k.puA" merek4 yang telah diperingatkan Allah kepada merek4
bahwa itr.r merupakan hukuman atas perbuatan maksiat yang mereka
lakr*ar\ dan kabar menakutkan akan siksaan-Nya, dengan menguhrs
seorang rasul yang menyampaikan itu kepada mereka

oco

Cl3i':ir.W 6-{,:te * ,rt:r;,1';fr 
,9

"Krrlrlelarliah'Segala puii bosi Nlah dm levzialteram tas
,wrta,hnrta,Nyc yong dipilih.Ny a Apalcah Nlah yorlg
lcbih l,rdlk, tnilcah apa yang nrsela paselcufii<an ilengut

Dta'?" (Qs. AnNaml l27l:591

Tdrwit firman Alah:'iif.'6,55 <t$ 9q * r{:; 
5t'.r5i,9

€1 37 (Katakantah, usegala puji bali Auah dan
kesejahteraan dos hamba-hamba-Nya yang dipilih-Nya. Apohoh
AAah yang lebih baik, ataukah opa yarrg mereka persekutuhan
dengon Dia?)

Allah berfirman kepada Nabi Mtrhammad SAW: .F mt*-lut
wahai Muhammad. ittfr Segala puji bagi Allah atas iegala nikmat
kanrria dan taufik-Nya kepada kita, sehingga kita mendapatkan
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hidayatr. fi ankeselamatan dan hulruman yang telah Dia timpakan

kepada kaum Luth dan Shalih. Allah telah memilih orang-orang yang

dijadikan sebagai para salrabat Nabi Muhammad SAW. Dia jadikan

mereka sebagai sahabat dan penolongnya dalam agama Islam yang Dia
utus dan Dia serukaq bulon orang-orang yang mempersekutukan-Nya

dan mengingkari kenabian Nabi Mtrharnmad SAW.

Ahli talo,il berpendapat seperti pendapat yang kami sebtrtkan

ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah:

27155. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalaq -
maksudnya Ibnu Ghannarn- menceritakan kepada lorni dari

Ibnu Thahir, dari As-Suddi, dari Abu Malilq dari Ibnu Abbas,

tentang firman Allalr W <r-fi eq *'f:; "Dan

kcsejahteraan atas lwmba-lwnba-N1n yang dipilih-Nya," ia

berlcat4 'Maknanya adalalt para sahabat Nabi Muhanrmad

SAW yang telah dipilih Allah menjadi sahabat nabi-Nya'r37o

27156-. Ali bin Satrl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walidt bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al<tr

berkata kepada AMullah bin Al Mubarak Apakah e,ngkau

telatr melihat aya! '{i,t}i 6.fi eq & '$ b 'fi $
"I{atakanlah, 'Segala ptji bagi Allah dan kesejahteraqt atas

hamba-lamba-Nya lnng dipilih-Nya'." Siapakah mereka?

Telatr diceritakan kepadaku dari SuSan Ats-Tsauri, ia berkata:

"Meneka adalah para sahabat Rasulullah 541trrr.rrl37l

Firman-Nya, 6tr$-6!frtt "Apkah Altati yng lebih baik,

ataukah aW yang mereka'persehttukan dengwt Dia?" Allah berfirman,

"Wahai Mtrhammad, katakanlatr kepada kaummu yang telah IGmi hiasi

Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya(9l290O,Ibnu Athiyah dalamAl Muhoru Al
Wajiz (4D66), dan Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tatuil (41313).

Ibnu Abu Hatim dalam hfsirnya (9D906) dan Abu Ja'far An-Ntrhhas dalam
Ma' ani Al Qtr' m (5 I 143).

l3n

l37t
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sehingga mereka bingmg dan tidak mendapatkan pefimjulq .Allah yang
telatr memberikan kanrnia-Nya kepada para pelrolong-Nya, seperti
karunia yang telah Dia ceritakan kepadanru dalarn surah ini. Dia yang
telah merrbinasakan orang-orang yang ingkar dengan berbagai rnacam
adzab yang telah Dia sebutkan ke,padanru Jadi, apakah Allah lebih baik
daripada berhala-berhala yang kamu persehrtukan dalam ibadatrmu
kepada Allah? Berhala-bertrala yang tidak dapd menrberikan manfaat
dan mudharat kepadarnu. Bahkan tidak dapat menolak mudharat dari
dirinya sendiri. Juga tidak dapat menimbulkan mudharat bagi para
penolong Allah. Tidak dryat mendatangkao manfaat bagi berhala-
berhala ittr sendiri dan bag orang-orang yang mempersekuhrkan Allah
dengann)'a. Sesrmgguhnya perkara s€perti ini tidak nrlit bagi orang
yang berakal. Lantas, Uagaimana mrmgkin mempersekrsukan Allah
dalm ibadahmu dengan sesuatu yang tidak dapat mendatangr-an

manfaat kepadamu dao tidak dryd menolak mudhrat darimu? Semua
itu trmu pers&trukan dcngm Allah, ymg di tangao-Nyalah segala

nanfaat dan mdharat, ry segala sesuatu hmyalah milik-Nya"

Allah lalu mulai menyebutkan bqbagai lrrrmia dan
pertolongan-Nya kepada mercka Dia bcritahkm betaea sedikitnya
syuh mereka kqada Altab bila dibandinglcan dengalr semtra yang

telah Dia kanrniakan kepada mereka Oleh kareoa itu, A[ah Uerfirmaru

AW {gi 6'fi,"Atqu siapakah yng telah mencifrdcot t@Stt
d0, btot i."

ccc

4rr,jjt {t Wt G H trt b$:V et ai GrL fi
';ri,'afr J't1# ;# 6 Kt 6L e r4.ii 6-^i 6L

@rJ+iTil'S
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"Atuu siopalorh ytrrg tclah mr,t ciptal<rrrJlrrrrgllt danbumi dNJ
yolrrgwerrnu:lni<anairunatknruilarilmgit,lalul<orrrri

amr&l.iilcm. dffiSgr air itul<l&nirn.ketnlrr.yorrlg

@ indah yar.g t<mw wlcali-l.verli ddak mmQu
rcruwbitlcm fuhotufuhor,n..ya? AN<ah di smqing Nlah
ado tulwJ (yanslairr)? Balil<nr (*berwnya) muela adnloh

orutg-orurg y u:rg firrr,ryimfung (|fri l<ebenuu) ."
(Qs. AnNaml tz?l:60)

-Tatnil fiman Allah: C e4; d$ "4i6 c.l1i1)i $r-fi,
iti j?#, W el K 5'd€, t* Ac-i:I i'rj;t *, [15
@[ 5J# 'el S ii te*" siapakah yang telah mcnciptahan langit

dan bumi dot yong nanurunlwn ob untubttu dart bngitr lalu Kami

turtrrtkan dengon ab ila kebw-kebun yang berpenandangan

hdah, yang kamu setralLlcali ffiak manpa rtcntanbuhhan pohon-

pohonnya? Apakat di sanEing Allah odt tuhun lyang toinl? Bahkan
pebmtfnyal mereka adatah yang menybnpang filafi
kbenotw)

Allah berfirman kepada orang-orang musyrik Quraisy,

"Beribadatl kepada berhala-berhala yang kamu sernbah, yang tidak

dapat menimpakan mudtrarat atau mendatangkan manfaat kebaikan

ke,padamu, atau beribadatr kepada Dia yang telatr menciptakan langit

d"n bnrni?" '

FirmarrNya, ill $1:fi <i H drt "o* yang merurunkan

air wtulonu doi langit," malsudnya adalab yang telah menurunkan

hujan kepadarru. Mungkin juga maksudnya adalah mata air yang

diparcarkan Allah di,bumi, kar.ena semtu itu termasuk ciptaan-Nya.

Firman-Nya, +&t '!.alu Karni twrrbut kon dengan air itu,"

maksudnya adahb dengan hujan yqng tunur dari langit itu lGini
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tumbuhl€n ,.{)f "I{ebun-kebun." Lafazh 3:)L menrpakan bentuk
jamak dariliiri, yang malmanya adalah teman atau kebun yang diberi
dinding. JiI@ 6dak berdinding maka tidak disebut kta .

Firman-Nya, -# 6ti "Yang berpemandangm indoh"
maksudnya "dalah yang memiliki pemandangan indah"

Ada pendapat yang mengatalcan bahwa maknanf yaitu, yang

me,ngandung makra keesaan Allah.

Ada pula yang mengatakan batrwa maknanya adalah taman-

taman. Sebagaimana ayag # #$1 i{ "Hanqla mitik Attah
asmaul lrusna." (Qs. Al A'raaf [fl: 180). Alu telah menjelaskan

masalah ini sebelumnya

Ahli tal$,il berpendapat seperti penalcruilan yang kami'sebutkan
ini. Mereka yang berpendapat demikian di antaranya adalah:

27157. Mutrammad bin Amru kepadakra ia berkata:

Abu Ashim melrceritakan kepada kami, ia berlcqta: Isa

menceritakan kepada ka;i, AI Harits menceritakai kepadaku,

ia,berkata: Al Hasan menceritakah kepada lcami, ia berkata:

\tfaraqa menceritakan kepada karni, semlrrnya dari Ibnu Abu
Najrlu dali Mujahi{ tentang finnan AllalL ,4,i16ri A{L
"Kebun-fubm yory berpemandangan irrdah," ia berkata"

"lvlakna # adalah makanan yang dimakan oleh manusia

dan [swan."l372

27158. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husain
menceritakan kepada lomi, ia berkata: Hajiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatri{ tentang aya! O)L
i<.21<-G "Kebtm-keibttr yng berpe indah," ia

r32 Mujahid dalam tafsirnya (hal. 520) dan Ibnu Abu Hatim dalam tafsimya
(9De07).



SrrahAn-Naml

berkata,'Maknanya adalah, segala sesuahr yang dimakan oleh

manusia dan hewan."l 373

Firman-Nya, 
t1;1W 

JlK 6AC "Yong kamu sekali-

kali tidak rnamlru menumbuhkan pohon-pohonnya?" maksudnya

adalab Ikrni telah menumbulrkan taman-taman itu dengan hujan yang

t€lah Kami ttrtmkan dari langit padahal sebelumnya semua itu tidak

ada padanru. IGlaulah b*an karena Allah yang telah menrmmkan

hujan dari langit untuk karru sebagai kekuatan yang depat

menumbuhkan pepohonan di taman-taman itu, maka kamu tidak al<an

dapat melalorkan semua itq l@rena semua itu bisa tunbuh hanya

dengan adanya air.

Firman-Nya, '$'A6; "ANrah disanping Attah odo Tutan

6nn9 lain)?" wahai orang-orang bodoh? Adakah tuhan lain selain

Allah yang mamFu mencipakan itu, yang meirunrnkan air hujan dari

langit dan imenumbuhkan taman-tanran itu unttrk karu?

- Tahril finnan Allab lijyaitq adaloh tuhan lain selain Allah?

Firmm-Nvq 6J# Tj F $. "tuhkot (sebeno4a) merelo
adolah orotg-orang Wrg menyimpory @ui kcbenool," maksudoya

adalalt bahkm mereka adalatr orang{rmg yang sesat yang

menyimpang {ari kebenararu berbuat kejahaan dengan s€ngajq

padahal mereka ,meayadari bahwa mereka salab sesafi, dan tidak

b€rsikry b€mar atas kebodohan mcrelo. Itu l<ar€na m€ourut mer€kq

yaqg tidak marrpu manfaat dan mudtrarat, lebih baik

danpeda yang mampu mencipakan langt dm btrmi, serta yang mampu

melalnrkm semua itu. Maeka telah menyimpang dari ilmu
pelrgaahuan yang benar dan mengihrti kebiasaan sebelum

mereka

occ
1373 Lihst na*nanr paaa arsar yang latu.



fdcirAtli41rr*tdi

4t 6 ffi frl W'[1$ 5b,i*t'g,
!'i1a $;rt {x{JW $;x)i <i. g,

@6r:i{
n Atnt dafiorlorh yffrg tclah mmiadil<m bwni *bagai ten@t

krilim, ilut yang neniadilcan arngai.sungoi ili celah.
celaltrrya, ilur yurg menio,dil<m guauarrg.g,nrrung unatk

(mensbkol*nrr)rrya ilm meniaililcm sufrit prni:;ah artara
fut\nfi? ANI<ah ili smnping N/aah ailatulwJ (ycrrslain)?

Bahlor{r (sfuwryo) l<eburyal<Nr ilari nuebddak
mengetalwi.' (Qs. An-Naml l27l: 6Ll

- TarMir firman Nlah: 6i1W '65 gi3 ;4.ij 'Jr; J1t*r i;Ai 4:. ir{. r 4:$ 6 k' 1*_{'f ,ia'i.';!, i'i J
@ f,qtuu siopa*ah yang tebh menjaditean buni sebagaiintpu
berdfurrrr, don yang nunjodifun sungai-sungai di celah-cebhnya, dan
yarrg ncnjodikan guntmg-gunung uatuk fuungbkohkanJnya dan
nunial*an suatu pen *toh antara dua laut? Apakah di samping
AIIah oda tuhan tWtS loirrl? Bahkan [sebenarnyal hebanyakan dari
mere ka tidak ncngetahui)

Allah berfirman: Wahai manusia, apakah beribadah kepada

sesuatu yang kamu dengan Tuhanmu, sesuatu yang tidak
dapat memtrdharafkan dan memberikan manfiat, lebih baik daripada

beribadah kepada Allah yang telatr menciptakan bumi yang stabil

sebagai tempat t'nggalrnu? '[1$ "Dan yang menjadikan," untuk
kamu sungai-sungai W "Di celah-celahnya." 4i;6 j73.s "Dan
yrang menjadikan gunung-gunung," sebagai pengokoh bumi. kJ
lr| ifii <i "Dan menjadikan suatu pemisah antna duo laut,"

antara air tawar dan air asin, sehingga air asin tidak merusak air tawar.



$mohAr-Ndnl

;tf e'ij ",lpakah di samping Attah ada Tuhan (yang lain)?" yang

dapat melalnrkan semua ittr, sehingga kamu mempersekutukan Allah

dengan sellutu itu dalam ibadah kepada=Nya? <i\4* ;3#Uii;
"Bahlran (sebenwnya) kebanyakan dari mereka tidak mengetahui,"

keagungan Atlah dan mudharat yang ditimbulkan oleh perbuatan

mereka (memperselutukan Allah dengan yang lain dalam beribadatt

kepada-Nya). Sebenamya kebaikan akan mereka peroleh jika mereka

t any,.A menyembatr Allah, beribadah dengan ikhlas kepada-Nya dan

melepaskan diri dari segala sembatran selain-Nya.

ooo

itdi-'H1;Ai.;;;rl,J$Stv,$t1,;:5i4fi
@arHte irJW'iUJ|*i*t

" l[trar simpal<ah yang metnperl<enanl<m (dod) oturg yutg
dalffi l<pstiitmopa}fllniabqdoal<epad*Nya,ilanyorrrg

rnenslrdlla,ngl(orrkcstrrarhrrr.danyangmar'liadil<ml&nw

lnmusia) sebagaildwtifah dihnrri? A1orl<ah ili wrlping
Nlah ada atlwn (yafls lain)? funat seilikidah l<ffivu

rnrrrlglngali(tlyo).; (Qs. An,Naml t27k 621

Tatrwil firman Atlah: ':A\ .i*i fY,$t j;.Xi #-,;A
@ arHS(, {4;1'l'{ UJ'e5,i( i,6f '?Wi(Atau
siopaleah yang memperkenonhan [doa] orang yang dalam hesulitan

apabila ia berdoa kepada-Nya, dan yang mcnghilongkan hesusahan

dan yang menjadihan kamu [manusial sebagai khaliloh di bumi?

Apakah di samping AAah ada tuhan [yang lainJ? Anat sedikitlah

hana nungingoti[NyaJ)



TofsfAfimddri

Maksudnya adalab apakah yang kamu perselartukan itu lebih
baik daripada Dia yang meryrperlenankan doa orang yang berada dalam
kesulitan ketika b€rs€ru kepada-Nya, dan menghilangkan kesusahan
yang menimpa seseorang?! Demikian menurtrt riwayat berikut ini:

27159. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada lomi, ia berkafa: I{aiiaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Jilraij, tertang firmm AtlatL ';A1 .3#i,
"Dan Wg 'menghilangko, kcssaltot"' ia bed@ta,

"ldaksudnya adalah yang melrghilangkan -,1651113.,1 
374

Firman-Nya, '6$'L4g'HWJ uM, yang menjadikan
kamu Qitotusia) sebagai klalW di bumi," maksudnya adalah, Dia
jadikan kamu sebagai pengganti para perrimpin kamu di bumi. Kamu
hidup sebagai para pemimpin, menggantikan posisi mereka.

Fimran-Nya 'S'6US "Awkah Allah ada Tuhan
(yang lain)? " mak$rdnya adalab adakah tuhan lain selain Allah yang

dapat melakukan semua itu untuk kamu, yang mamFu membirikan
berbagai karunia ini kepadamu?

Firman-Nya, 6i4n e {4 u/lmd sediHttah kamu
mengingati(Nya)," ma*sudnya adalab hanya sedikit dari kamu yang

ingat dan mengambil pelajaran dari bukti-bukti kelcuasaan Allatr
kepadamtt keagungan dan pertolongan-Nya Oleh sebab itu, l<amu

memperselutrkan-Nya dengan yang lain dalam ibadah kamu kepada-

Nya

ccc

1374 Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil (4R15) dengan r€dalrsi ),urg sama t'npa
sanad, As-Suyuthi dalam Ad-Durr Al Mantsur (6R?2) dengan redaksi dan
sanad yarlg samq ia mengutipnya dari Ibnu Juraij, serta Ibnu Athiyah dalam Al
Muhoro Al Wajiz(4D67) denganredalsi semakna

-
7



SlrahAn-Ncrrl

<{, W. &)i A;i ;4\3';rt +t3L o'A* A
@ <,rL*% {iti jfr"if '{1i J : *is 3$

"Atfru dopallorh ya:ng metnhnpinl<onw ilalanl<egelapan di
dmatan dan lauun dan siopa (p"la)lral, y orrJg menaatmgl(crJ
angin sebogail<abar gerrtiro sebehtm (bdaangmi ralunat

Nyo? Apql,ah di sanping Nlah odntulwr (yolrslodln)?
I{dlw Tingi AJllah terhadop a\a yorlry nrr;elca prl:sekutulcarrr

(ilengm.Nya)." (Qs. An,Naml l27lz 631

ral{wil firman Allah: l;j-iS rXtS il *(il o'P,*S- $l
@ 6;b*-%'i'i ifi,7t'{lS,t'.* iii 4 fi.'€li (Atau

siapahah yang mcmbtpin hamu dalan hegelapan di furatan dan

lautan dan siapa tltulalhah yang nendatangkan angrn sebagai fubar
getnbira sebelum [kedatanganJ rahmahNya? Apakah di sanEhg
Allah 4a tuhan lyang lafl? Maha Tinggi Allah terhadap apa yang
merelea persekatukan [dengan-Nyal)

Makzudnya adalah, apakatr yang kamu perselutukan dengan

Allatr itu lebih baik daripada Allah yang telah memimpin kamu dalam

kegelapan daratan dan lautan ketika kamu salatr jalan, ketika jalan-jalan

itu gelap bagimu? Demikianmenunrt riwayat berikut ini:

27160. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada kami, ia berkata: Haliaj menceritakan

kepada}u d*i t.b.n Juraij, tentang firman Allab 'i^.#il
FV';il gtJL g "Atau siapakah yang memimpin knmu

dalam kegelapan di dotaran dan lauton, " ia berkat4 "Maksud

dari kegelapan di daratan adalah tersesat dan salah jalan.



TafstuAda,1hfuri

Sedangkan kegelapan di lafian adalah salah alab gelombang

dan hal-hal yang berkaitan dengan 1r1u*rrl37s

Firman-Nya, i* iii, <iW. i$t #-;S 'Mt siapa

(pla)kah lnng mendotangkan eqtn sebagai kabo gembira sebelum

(kedotangan) ralunat-Nya," maksudnya adalab Allattlah yang

mengirimkan angin yang disebarkan di bumi yang mati, sebeluut

kedatangan rahmat-Nya. Maksrdnya adalah angin yang datang sebelum

turunn),a hujan yang menghidupkan semua yang mati di bumi.

Fimran-Nya, 6;b* U El ifi 7't '{. fii "Alnkatt

disamping Allah ado Tulro, 6wtg lain)? Mdta Tinggi Allal, terhadap

W yang mereka persehiukon (dengm-Ny). " Makzudnya adalah,

adakah tuhan lain selain Allah yang dapat melaknkan itu unttrk kamu,

sehingga kamu menyembahnya? Atau me,mpersekutukan Allah

dengannya dalam ibadah kamu?

Firman-Nya, Si $fr "Malto Tinggi Allah," maksudn5ra adalalt

Allah tv[aha Tinggi dari sckrru yang kamu perseh*ukfr'- Allah

dan kamu menyembahnya bersama Allah.

cco

:i7'7r,: J:$'i:6 ;3t u K);- $ iij;- i e*s V:";- ;A

@6r- &-K;,yfili'tt
oAtnt d@l<ah yamlgrrr.enciptalorrr (mawsia dui

pcimAaavvya), licrwilirrrr mensylffigittya Qagi), dfrr sia@

OrAO yury menrfuilcrrr- rezekd kc$dmw dffi lrrrl$it darJ

bumi? Afrr/rah di sunping N/rrrh adtaihtrl (yorrgl&t)?
l(dalcniah,'Tuniulihrrlilahtl.,iltlil<zbenararrtnru,iiliol<Muu

r37s K.rri tidak menemulcannya di antara rcferensi-referc,nsi yang ada pada kami.

6r"1



$.ruhAn Narnl

menWr.g OtdrJg' or Cmg y olrJg fuitf,tt .t'
(Qs. An Naml 12712 64)

Takwil liman Allah: Wi 'i K:r- $ ii;'i it$: V:";- ii
6g-& B uL'F,fiAa'i il,'{iil |t'i6 (Atau siapahah

yang menciptakan [manusia dafi permulaannyaJ, hemudian

nungulanginya IlaStJ, dan siapa tpulal yang memberikan reahl
kepoiamu dari bngit dan bwni? Apakah di sanping Attah afu tuhan

lyang tafl? Katakantah, "Tunjuhkanlah bukti hebenaranmq iiha
kamu mcrflang orangorang yang benmn)

Maksudnya adalah, watrai kaumkrr apakatr yang karru

persekutukan itu lebih baik daripada Allatr yang telah menciptakan dari

permulaannya, kemudian menciptakannya kembali? Dia ciptakan

sesuatu tanpa asal mula, kemudian membinasakannya. Kemudian Dia

ryrenciptakannya kembali sebagaimana bentuknya sebelum dibinasakan,

sesuai,kehendak Nya. Dia yang telah, memberikan rezeki kepadamu

dari tanlt dan bumi. Dia turunkan-hujarr" tumbuhkan taftrnan sebagai

makananmu dan hewan ternakmu. 
";i'tliS "Apakah di samping Atlah

ado Tuhon (yang lain)?" yang marhpu melakukan semua itu?! Jika

mereka menyatakan bahwa ada tuhan lain selain Allah yang mamPu

melaknkan itu" maka $ mtukttah hai Mutrammad '$l*ti'A
"TunjuL:kanlah bubi kcbenaranmu," bahwa selain Atlah tnampu

melalorkan semua itu. (.rt3.5,4 }K 4 "Jika kamu memang orang'

oran${ngbenar.

Ixrfazin ./ dul"- il dan 6 dalam ayat, ,1'-i2-J':i- A
adalah mubtada'. Sedangkan ayat setelalurya hinggq ;3iUK);-nJ
',f;:S "Dan siapa (pula) yang member.ikan rezeW kepadamu doi langit

don btmi?" mengandwrg makna is;fr '?ang", bukan bentuk kalimat

pertanyaan, karena kata tanya tidak masuk dalam kalimat dalam bentuk

pertanyaan.



TCstuAti:Ilutui

r,H-i,6 tiS.rriXl Jf;$,6'i:5 -.,. iii;i e i 5zr* S
q&IV.Pt6#to&!!'$$.

"I(tal,rrnlalv'Tidak aila srzorurg pun di langit ilnJ ili bumi
yourrg nengetalani ped<ua yorrg goih,l<eilali Nlah', ilst
nrlreliotidakmengetnlwibilanrrre*afulilifudlddouJ.

Sebenmrya pengetalwan, mrrlel<a tentmg akhha dilak
santpai (l<e saro) malalwt msela rolgu,.rSu tentfrJg alihirat

ifii,lebih-lebihlagifi,rr:el<abuuilmipailmya"
(Qs. AnNamll?Tl:65.61

rarrwil fiman Nlah: qlfilfuy;fi nfi|,,e$Liti4; lZrJ ,i
W i J; V* o'i r,'*Et + S ;t4{ CI 6:q,1ui'riq.
@ i;; Qotatunlih, oTidak oloi*rorg ptm dilutgil don tili bani
yang ncnga,ahui pukara yang gaib, kecuali Alloh,' dan mercfu
tidak mengetahai bib mereht afun frfu.tghilftit L Sebenanrya

pengetahuon mereha tuntang ahhttot tillak sonpai [fu sonal nulahan
mereka ragu-raga tentong ahhbal itU lcbih-lebil, W nureka bula

daripoAanya)

Allah berfirman kepada Nabi Muharnmad SAW: j f.rt"f.rofrn
wahai Muhammad kepada orang-orang musyrik yang bertanya

kepadarru tentang kapan akan terjadinya Hui KiamaL A n frLl'-J

€$ 6f gfri "Tidok ada seorang pun di langit dan di bumi yang

mengetahui perkoa yang gaib." Tidak seorang pun yang ada di langt
dan di bumi yang mengetahui kapan terjadinya Hari Kiamat itu, hanya

Allah saja yang me,ngetahuinya. Informasi tentang kapan terjadinya

Hari Kiamat, t€rhijab dad makhluk ciptaan Allah.



$rahAn.Nomt

Firman-Nya, 'oi;". V) "Dan mereka tidak mengetahui,"
maksudnya adalah, segala yang ada di langit dan di bumi tidak
mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan dari kubw saat terjadinya
Hari Kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat berikut ini:

27161. Ya'qub bin Ibratlim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu
Ulayyatr menceritakan kepada kard, ia berkata: Daud bin Abu

,:ri Hind mengabarkan kepada karni dari As-Sya'bi, dari Masruq,

,:,ii ia berkata: Aisyah berkata, "Siapa yang menyatakan bahwa ia
mampu memberitahu orang lain tentang peristiwa yang akan

terjadi pada esok hari, maka sungguh ia telatr melakukan dusta

P":g kepada.Allafu karena Allah berfirmaru o-fii\J,j,1;<
lSl$t;6i,fit 'Tidak ada seorang pun di tangit dan di bumi

yang mengetahui perkara yang gaib, trecuali Attaht:tt376

,Para pakar batrasa Arab berbeda pendapat tentang rafa' pada
lata/n'jll..

Sebagian pakar bahasa Arab kota Bashrah berpendapat bahwa
makna-ayat ini seperti lafazh 9,,ry!1 "tr."ai sedikit dari mereka".
Dalam qira'at Ibnu Mas'ud yaitu ),f,ll I! "kecuali sedikif'. Karena Anda
menafikannya dan menetapkan y*g fu6.

Sebagian pakar bahasa Arab kota Kufah berkata 'Tika Anda
marg maka Anda dapat menganggap .j, sebagai majhul, sehingga

'attuf kepada lafa;,h.tnr it q.fir( 1;l 'lti I ti "katakanlall tidak ada

seorang pun yang mengetahui yang gaib, kecuali Allah". Bisa juga .j,
sebagei rna'rifah, lafafusetelah lt Atuj.*- kepadanya, sehingga athaf,
bnkan badal, karena yang pertarna menafikan, sedangkan yang kedua

menetapkan. Jadi, dalam suiunan kalimat seperti kalimat t* ltl-Xj i6

1376 Muslim dalam shahihnya (177) dengan redalai yang panjang dari Aisyah, At-
Tirmidzi dalam ls-Sznon (3068), dengan redaksi yang sama oleh Al Qurthubi
dalam tafsirnya (13226),Ibnu Awanah dalarn musnadnya (l/135), dan Ar-Rabi
dalam musnadnya (1/3 I 0).



Td*rArt:Iha}rrd-

"ZAid berdiri, kecuali Atnt'', maka kalimat kedua athaf kepada yang
pertama Tal$ril ayat ini tentang pengingkaran, maka klubu-nyabukan
pengingkara& gtau pengingkaran bukanlah fihabo. Demikian juga
dengan ayat # Ut $y $,5 tI, "Niscaln mereka tidak akan
melahtkannya kccuali sebagian kccil dsi mereka." (Qs. An-Nisaa' [4]:
66). Jika latazh dibaca naslnb, iti6, maka adalatr
pengecualian dalam ibadahmu kepada affuf,. Jika dibaca to.fu', 3-*,
mal<a att af,,bukan baful.t377

Firman-Nya "'rt+$i ;, ;e !fr{l,S "Sebenonya pengetahuan
merelra tentang akhirat tidak sampai (kc sana)."

Para atrli qira'at berbeda pendapat dalam membaca ayat
tersebut.

Mayoritas ahli qira'at Madinah (selain Abu Ja,far) dan
mayoritas ahli qira'at Kufah membaca.ayat ini, !frq$. dengan huruf
lunbefiaris lasrah, yang berasal dall' &, tasydid pada huruf 4a: {24
yang maknanya '# 't:rA ,t 'bahkan ilmu pengetahuar mereka
tentang alfiirat saling melengkapi, apakah Hari Kiamat itu akan terjadi
atau tidak'?. Kemudian htruf fa' dimasukkan ke dalam ln;rrrfi dal,
sebagaimana ayat 'd*l JtiXSt "I{amu merasa berat dan ingin
tinggal di tempatma." (Qs. At-Taubatr t9l: 38). Telatr kami jelaskan

sebelumny4 maka tidak perlu diulang kembali.

Mayoritas ahli qira'at Makkah membaca aya\ Ltl:'ni:i"'eliit 6.

!?jt aengar suhtn pada huruf dat dan atif berbans'fathih, yang
aninya apakah ilmu pengetatruan mereka mengetahui tentang
4khiratfr:137t

"' Lihat Al Farra dalam Ma'ani At Qafm QD\S) dan Ibnu Athiyah dalam Al
Muharro Al Waj iz @/268).

t37t gira'at rUnu fatsir dan Abu Amr yaitu: aTfr ,ri 'ni:L Uril ,y, dengan
membuang bnnrf alif dan dal berbaris suhin, yiirg arfnya" apakah ilmu
pengetahuan mereka dap$ mengetahui pengetahuan tentang akhirat? Demikian
menurut Al Farra. Hunrf 

"ll 
mengandung makna pengingkaran. Artinya, mereka



SuruhArlNarnl

Abu Amr bin Al Ala' mengingkarl qira'at yang membaca ayat

tersebut dengan bacaan 3i5T ,Jt. Menurutry4 d menrpakan jawaban,

sedangkan isti/ham (benhrk pertanyaan) dalam kalimat tersebut

mengandung maloa pengingkaran. Jil<a ayat ini dibaca SiiT ,I, maka

mahanya yaitu, tidak mrngkin ilmu pengetahuan mereka tidak

mengetahui tentang aktrirat dengan bentuk pertanyaan

Ibnu Mutraishin membacanya menurut qira'at yang diingkari

oleh Abu Arr.
Diriwayatkan dari Mujatrid, beliau membaca ayat ini seperti

qira'at orang-onurg rykkah f;\ 4'nilti'tf;l.jr, h^yu saja beliau

merrbaca Ji dengan il. O.-it iuo mentrrut riwayat-riwayat berilart ini:

27162. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata:

AMutlah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata:

Ustnan bin Al Aswad menceritakan kepada kami dari

tidqk mengetahui bagaimana dan kapan terjadinya Hari Kiamal" Ihr dapat

dilihfi dart ayal- ';2;i7 W .j .f "Malahon mereks ragu-ragu tentetg
afitirat itu, lebih-lebih lagi mereka buta doipadorya." (Qs.An-Naml 127l:66).
Menurut mereka, hunrf ,l dalam aya! t;1, .J ryrengandrmg makna hunrf Da',

sshingga takwil ayat yaiiq $}[|iil; gltr iJ 'lengetahuan mereka tidak
mengetahui tentang alfiirat''. ?6pdipat ifi diperluat oleh qira'at yarrg membaca

ayat ini de,ngan bacaan, 'alro '!3il .,tidengan lafazh istiJhan (tanda tanya),

yang mengandung makna nafi. '
qatuauU b-erkata tentang malma aya\ {:(l d, "ArtinYa adalah, pe,ngaahuan

mercka belum mengelahuinya."
Ahli qba'at lain membaci ^y* r1r?.$l i W {16 d v-g artinyq

bnhkan pengetahuan mereka tentang Hari Kiamat itu sempurna" bahwa mereka

akan dibangkitkan, dan semua yurg dijanjikan kepada mereka adalatt

kebenaran.
Ibnu Abbas berkata tentang malara ayat, t*.$t a #- {t11 d "ep"
yang tidak mereka ketahui sewaktu di dunia, akan mereka ketahui di aktrirat

kclak."
Alasan mereka adalah qira'at Ubai; huruf ,a' dimasuklcan ke dalam huruf dal

karena posisinya yang berdekatan. Htrruf ,a' menjadi suhn k'arena.dimasul*an

rc nuruf aal, ,Ara AU"ri alifwashal, sebagaimana pada tafazh lf;ti [. .

LihatHujjat Al Qira'at (hal. 534).

-

.--F



T$stuAt/l,:thatui

Mujahi{ ia membaca ayLL '# t{|2il it ia berkata,

"Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas me,mbaca ayat ini dengan

tetap membaca huruf ya' pedrzr, Ji, menjadir .r[. t<r*.rdi-
me,mbaca:31r3[ dengan atif ffiaris fathah, dalam bqrtuk
kalimat pertanyaan, dan tasydidpada huruf dal.rsn

27163. Hunaid bin Mas'adatr menceritakan kepada kami, ia berkata:

Bisyr bin Al Mufaddhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

Snr'bah menceritakan kepada karni dari {!u flnmzah, dari

Ibnu Abbas, tentang ayaL ';+Si AW {t${. "sebetwnya
pengetahuon mereko tentang akhirat fidak sampi (kc sou). "

ia berkata, "Artinya adalab ilmu pengetahuan mereka tidak
dapat mengetahui tentang iLr.,l3t0

271il. Mtrtrammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia
b€rkata: Mubamnad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia
berkata: Syr'bah menceritakan kepada kami Qri Aby
Hamzah, iaberkata: Aku mendengar Ibnu Abbas membaca, .,l;
t;,Tn d.'& 3ir3f, ini. menryakan kalimat pertanyaan, bahwa

ilmu pengaahuan mereka tidak dapat mengetahui telrtang

akhi.at.t38l

Seakan-akan Ibnu Abbas memaknai ayat ini dengan makna

ejekan terhadap orang-orang yang mendgstakaq Hari Berbangkit.

Qira'at yang benar mentrnrt l<ami di antara beberapa qira'at iri
adalatr qira'at Makkah dan Bashrah, '$2 Wf Ji, dengan lrn;rruf laf

r3D lbnu Athiyah ddlamAl Mahsrt At Wajiz gn68).
r3e lbnu Abu Hatim dalam tafsirn ya(92914).
Ht 66u Ja'far An-Nuhhas dalam Ma'ani Al Qw'ot (5t145,146) dengan redaksi

yang sama, Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tozil (41315), dan Ibnu Athiyah
daJram Al Muhrrr Al Wajiz (4D68), telapi ia Mata Sitit Ji menurut bentuk

Qira'atgba'ar ini termasuk qira'at syadz, sebagaimana pcrkataan Ibnu Jinni
dalam Al Muhtasib Ql 142).
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berbaris suhm pada,lafa^l; a* ahf beftaris fathah padr-lafain :y)\1,

dengan takhfif pafuhuruf dal. Qira'ar kedua adalatr qira'at Kufah, d,r

{t(i dengan huruf lam berbaris kasrah dan tasydid pada dol, berasal

dari 3riif. Dikarenakan keduanya adalah qira'atyang dikenal umum di
berbagai negeri, maka kedua qira'at ini sama-sama beirar menunrt
karni.

Adapun qira'at yang aku sebutkan dari Ibnu Abbas, meskipun

maha dan i'rab-nya benar, narnun berGntangan dengan mushafkavrr
muslim, karena pada huruf ,rli t rd"put tambahan hunrf ya' yang tidak
terdapat dalam tulisan mushaf Al Qw'an. Disaurping itu, kami tidak
mengetatrui ada ahli qira'at yang membaca dengan bacaan seperti itu.

Adapun qira'at yang diriwayatkan dari Ibnu Muhaishin,
pendapat Abu Amr tentang qira'at tersebut adalah pendapat yang

benar, karena orang Arab menetapkan kalimat setelah j.i Uutan

menafikannya.

- Bentuk pertanyaan dalam konteks ayat ini adalah pengingkaran,

bukan penetapan, sebab Allah telah. memberitahukan tentang orang-

orang -11ry5-9** mereka ragu terhadap Hari Kiamat, ,F e'i U
6tS$ i ,i W "Malahan mrereka ragu-ragu tefian[ altrlr'ot iru,

lebih-lebih lagi mereka buta daripadarrya."

Afili talfi ril berbeda pendapat tentang penalorilan ayat tersebut.

Sebagian ahli takvyil berpendapat bahwa makna ayat ini adalah,

bahkan mereka mengetahui tentang aktrirat, tetapi mereka meyakininya
pada saat mereka menyaksikannya, namun saat itu keyakinan mereka

itu tidak ada gmanya, karena mereka telah mendustakannya ketika

berada di &rnia

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalatr:

27165. Al Qasim menceritakan kepada karni, ia berkata: Al Husein

menceritakan kepada karri, ia berkata: Hajiaj menceritakan
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kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha At I(hurasani
berkata dari Ibnu Abbas, tentang aya! & t$ ,t
"Pengetahuan merek4 tidak sampai (ke sana1,,, ia berkata,
"Mereka mengetahuinya ketika mereka telah berada di akhiraf,
yang saat itu pengetatnran dan apa yang mereka lihat tidak
berguna lagt bagr mereka."l382

Attli tahilil lain berpendapat bahwa malmanya adalalU bahkan
pengetatruan mereka itu hilang ketika mereka berada di alfiirat.

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalah:

27166. Ali menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih
menceritakan kepada karri, ia berkata: Mu,awiyah
menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang
aye4, =r,4<ii O W !f::;1 ,y. ,,pengetahuan mereko tentang
akhirat tidok sonpai (fu satta)," ia b€rkat4 *Ilmu

pengetahtian mer,eka hilang l*yup "t"'
27167. Yrmus menceritakan kepadakq ia berkata: Ibmr wahab

mengabarkan kepada lemi, ia berkata: Ibnu Z*rid trefliarta
tentang firman Allab 'r?-$i ;, & {-2:J {, ,pengetatruon

mereka tentorg aWrirat tidak sdnpai (kc sanct),,, ia berkata"

"Ilmu pengetatruan mereka itu 'hilang ketika mereka telah
berada di akhirat. Mereka tidak lagi memiliki pengetahuan.

Mereka buta darin. ya'l3e

Ahli taloilil lain berpendapat bahwa malolanya adalalt
pengetahuan mereka belum sarrpai kepada t^hap pengetahuan tentang
Hari Kiarnat

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalatr:

']t tb* Abu Hatim dalam tafsimya (g2gl4).
lii n* Abu Hatim dalam tafsimya (g2gt4)dan Abu Ja'far.r3t' Al Mawardi dalam An-Nuka wa Al Uytn @f224).
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27168. Abdul Warits bin Abdus Shamad menceritakan kepadaku, ia

berkata: Ayahlu menceritakan kepadaku dari kakekku, ia
berkata: Al Husain menceritakan kepada kami dari Qatadah,
tentang firman Allah, 

"t+gi 
4 w !$$ {. "pengetahuan

merela tentang affiirat tidak' sampai (te sana)," ia
membacanya i.ilje !t\l [i yang maknanya, pengetahuan

mereka belum sampai kepada tahap pengetahuan tentang

Hari Kiamat. Keinginan mereka juga belum sampai ke tatrap

i1r.l38s

Ahli takwil lain berpendapat bahwa makna 'lt\t S;.adalah 
'!t\l il

"atau dapatkah ilmu mereka itu mengetahui tentang Hari Kiamat?"

Ahli takwil yang berpendapat demikian adalatr:

27169. Muhammad bin Amru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kanf, ia berkata: Isa

menceritakan kepada kami, Al Harits menceritakan kepadaku,

. ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata:

.,* Wuruqu menceritakan kepada kami, semuanya dari Ibnu Abu
Najih, dari Mujahid, tentang fimran AllalL "ni:it 'tf;1 '1;. ia

berkata, "Artinya adalab atau dapatkah itnu mereka

mengetatrui tentang Hari Kiamat2rrl386

27170. Muhammad bin funru menceritakan kepadaku, ia berkata:

Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Utsman

menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang ayat,'{s\l ;.
,.. 'n|:JV iuberkata" "Artinya adalah, atau dapatkah ilmu mereka

mengetatrui tentang Hari Kiamat? Dari mandkatr ilmu mereka

dapat mengetahui tentang Hari KiamatT;r3E7

r3E Ibnu Atu Hatim dalam tafsirnya (9D915).
,t u lbid.
r3E7 Ibnu Abu Hatim dalam tafsirnya (9/2914) dan Al Qurttrubi dalam tafsirnya

(t3D27).
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27171. Al Qasim menceritakan kepada karli, ia berkata: Al tlusein
menceritakan kepada karni, ia berkata: Haiiaj menceritakan
kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujatrid ungkapan senada.

Abu Je'far berkata: Pendapat yang paling utama dala,
penalouilan ayat ini adalah yang mernbacanya 'tlr\l Sr, pendapat yang
telatr kami sebutkan dari Atha Al Khurasani, dari Ibnu Abbas. Jika
dibaca demikian, maka manranya adalall bahkan mereka 'bri ';ri;b.6

<;.A tidak mengetatrui, kapankatr mereka alon dibangkitkan?
Penggtahuan mereka banr mengetahui hal itu setelah mereka berada di
akhirat ketika mereka dibangkitkan, yang saat itu pengetahuan mereka
itu tidak berguna lagi. Ketika berada di dunia, mereka ragu, babkan buta
tentang Hari Kiamat.

Aku katakan, bahwa pendapat inilah yang pating utama"
menunrt qira'at yang telah aku sebutkao, karena makna ini lebih tepat
dan lebih kuat. Jika makna ayat ini demikian, maka ada kata yang
dibuang dan tidak perlu disebutkan, sebab maknanya telah €i{<andung
dalam ayat. Makna ayat ini addab mereka tidak mengetahui kapan
mereka akan dibangkitkag dan mereka mengetahui hal itu ketika
mereka telah berada di akhirat. Jika malaranya demikian, maka kalimat
lengkapnya adatah ,J, ,1f1r e ai!'niic 'tt;l U. ,o;A ufi tt;}g r;,
11, 'cJ,b U s!' d p '?*o.t" tidaft meirgetahui kapan mereka akan
dibangkitkan. Batrkan pengetahuan mereka tentang itu (ketika telah

di akhirat. sedangkan ketika di dunia, mereka mer4gukannya".

sedangtan menrrut qira'at gtq,t dengan huruf tam berbaris
lrasrah dan tasydid pada huruf dal, pendapat yang kami sebutkan dari
Mujatrid, mengatakan,bahwa d mengandung maloa il, Ur"* orang
Arab menempatkan it pada posisi ); , demikian juga sebaliknya.
Jika posisinya berada pada awal kalimat, berarti kalftnat pertanyaan.
Sebagaimana ungkapan penyair berila$ ini. l38t

r3tt Kami tidak menemukan siapa yang moagucaplcannya.
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+U$ililr,.l u31i &l ,$'\lv1f
"Demi Allah, afu tifuk tahu apaknh Salma mswonai?

Apalrah fiAfi Atau sernuanya meniadi kakasih bagiht? "r38e

Maknanya adalah V Jl'S U "batrkan semrnlrya menjadi

kekasih bagiku". Dengan demikian, tal$il ayat ini adalah, merekatidak

mengetatrui kapankatr mereka akan dibangkitkaA bahkan pengetahuan

mereka tentang hal itu setelatr mereka berada di aktrirat. Artinya,

mereka baru mengetahui tentang kiamat setelah mereka berada di

akhirat. Sedangkan sebelumnya" mereka tidak mengetatruinya.

Pengetatruan tentang itu hilang lenyap dari mereka sehingga rnereka

sesat.

Fimran-Nya" 6t5 q4 ff J "I*bih-lebih lagi mereka b*a
duipadatrya," makzudnya adaiab bahkan mereka buta terhadap

pengetatruan tentang akan terj adinya. Hari Kianat.

oco

r3te a1 Farra dalm Ma'oi Al Qtr'm (A299>.
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